




قرش ملعلاراد  ناهفصا 

: هدنسیون

يودهم نیدلا  حلصم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا يرادرهش  یحیرفت  یگنهرف  نامزاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

قرش ملعلا  راد  14ناهفصا 

باتک 14تاصخشم 

بلاطم 14تسرهف 

راتفگ 27شیپ 

« ملق يولگ  دنویپ  هلسرم   » دای 30اب 

30همدقم

47راتفگشیپ

47هراشا

ناهفصا هب  عجار  ندراش  50نایب 

هیوفص نامز  رد  سرادم  دادعت  54ترثک 

اهرهش 56باقلا 

[ ناهفصا ینید  سرادم  ]59

یلع ریش  اقآ  هسردم   159

روفاک اقآ  هسردم   261

نزاخ لامک  اقآ  هسردم   362

كرابم اقآ  هسردم   463

الوج روناقآ  هسردم   563

انیس نبا  هسردم   665

يزار دوعسم  وبا  هسردم   766

کیب رایدنفسا  هسردم   866

دالوف تخت  هلیعامسا -» هسردم  دبنگ   » دالوف تخت  هلّیعامسا  هسردم   968

« یشنم رصق  هلحم ي   » هّیلیعامسا هسردم   1069

کلملا راختفا  هسردم   1170
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يدنفا هسردم   1271

هّیساملا هسردم   1371

( مساق اباب  هسردم ي  ای   ) هّیماما هسردم   1473

لیعامسا هدازماما  هسردم   1580

ردص هسردم  هلوّدلا - نیما  هسردم   1681

نسح نوزوا  هسردم   1781

یچلیا هسردم   1883

رصقلا باب  هسردم   1983

لیهس غاب  هسردم   2085

هّیرقاب هسردم   2185

کشوک برد  ای  ریشاپ  هسردم   2286

هعلقاپ ردص  هسردم  هعلقاپ - هسردم   2388

مناخ ناخیرپ  هسردم   2489

کلملا جات  هسردم   2589

هاش کلم  ای  کلملا  ماظن  تبرت  هسردم   2691

اهکرت هسردم   2791

هّیفجن هسردم  هب  فورعم  یشاب  لامشوت  هسردم   2893

کچوک هّدج  گرزب و  هّدج  هسردم  32994 و30 

94هراشا

هّیرفعج هسردم   3197

هّیلالج هسردم   3299

ناهوج هسردم   33100

یناطلس ای  غابراهچ  هسردم   34101

يداباهم رقاب  جاح  هسردم   35104

نسح جاح  هسردم   36105

نیّدلا رون  نیسح  جاح  هسردم   37106
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يزاریش رهاط  جاح  هسردم   38106

فاّرص رافغلا  دبع  جاح  هسردم   39107

مالسالا هقث  یلع  دّمحم  خیش  جاح  هسردم   40107

یسابلک یجاح  هسردم   41109

هیتّجح هسردم   42111

میکح هسردم   43111

« یقت ازریم   » مگیب اّوح  هسردم   44113

هزاورد برد  جراخ  هسردم   45114

هبارخ هسردم   46115

ناطلس هفیلخ  هسردم   47115

یلع نیدلا  ردص  هجاوخ  هسردم   48116

یلع نیّدلا  ردص  هجاوخ  هسردم   49117

تبحم هجاوخ  هسردم   50117

( کلم هجاوخ ي   ) کلملا هجاوخ  هسردم   51119

یسوط کلملا  ماظن  هجاوخ   52121

مرحم هجاوخ  هسردم   53122

خیّطبلا راد  هسردم   54123

افشلا راد  هسردم   55123

ملعلا راد  هسردم   56124

نوتاخ هدد  هسردم   57124

تشدرد هسردم   58126

ریشاپ هیرقاب - کشوکرد - هسردم   59128

ناشیورد هسردم   60129

راقفلا وذ  هسردم   61129

يدزی نیدلا  نکر  هسردم   62131

کلملا نکر  هسردم   63133
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مگیب ارهز  هسردم   64134

مگیب بنیز  هسردم   65134

یقتوراس هسردم   66136

یقوجلس دّمحم  ناطلس  هسردم   67137

هّینامیلس هسردم   68139

دّیس دجسم  هسردم و   69140

نیقارعلا دّیس  هسردم   70142

هّیروپهاش هسردم   71142

نسح هاش  هسردم   72143

اه هدازهاش  هسردم   73143

بسامهط هاش  هسردم   74145

ریبک سابع  هاش  هسردم   75145

هّیعیفش هسردم   76147

دابآ سمش  هسردم   77149

هّیسمش هسردم   78150

يروش هسردم   79151

هنگنز ناخ  یلع  خیش  هسردم   80152

ناتسرهش هسردم   81152

ناهشهش هسردم   82153

مالسالا خیش  هسردم   83154

هّللا فطل  خیش  هسردم   84154

( کلملا راختفا  هسردم ي  ( ) کیب حلاص  دّمحم  هسردم ي   ) انب فسوی  خیش  هسردم   85156

مظعا ردص  هسردم   86158

رازاب ردص  هسردم   87158

هلودلا نیما  وجاوخ - ردص  ای  غابراهچ  ردص  هسردم   88161

تافوقوم ریزو  ماع - ردص  هسردم   89164

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هّیردص هسردم   90164

هّیوفص هسردم   91164

هّیرهاط هسردم   92166

هبّیط هسردم   93166

هّللا دبع  اّلم  هسردم   94168

(( هر  ) یمداخ هّللا  تیآ  هسردم ي   ) نابرع هسردم   95170

هّیتمصع هسردم   96171

لهس نب  یلع  هسردم   97172

زیزعلا دبع  نب  رمع  هسردم   98172

ییالع هسردم ي   99176

يدنه لضاف  هسردم   100176

هّیمطاف هسردم   101178

هّیرخف هسردم   102178

هّیمشاه هّیمساق - هسردم   103179

کیب ياقچرق  هسردم   104179

هّیبطق هسردم   105180

نارگ هساک  هسردم   106181

ناّرک هسردم   107183

رسک هسردم   108184

نیّرز رمک  هسردم   109184

هلک هلامج  هچوک  هسردم   110185

هنهک هّیرصیق ي  نابرع و  هچوک  سرادم   111185

نانک چگ  هسردم   112187

زوگلگ هسردم   113187

هکرابم هسردم   114188

هّیکرابم هسردم   115189
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هّیمّرحم هسردم   116190

هّیوضترم هسردم   117191

میکح دجسم  هسردم   118191

یشابرادلعشم هسردم   119193

نوتاخ هکلم  هسردم   120193

یتوکشم هیملع  هسردم   121194

مگیب میرم  هسردم   122194

هّیرظان هّیدوصقم ي  هسردم   123198

هاش کلم  هسردم   124198

رقاب ازریم  هسردم   125200

يدابآ تلود  یقت  ازریم  هسردم   126201

نیسح ازریم  هسردم   127204

ناخ ازریم  هسردم   128205

یضر ازریم  دجسم  هسردم و   129205

( هّینوراه  ) نیسح هاش  ازریم  هسردم   130207

یضاق ازریم   131208

يدهم ازریم  هسردم   132209

( هاش ردام   ) هاش ردان  هسردم   133209

« يرصان  » هیرصان هسردم   134211

کیب یلقفجن  هسردم   135211

یشاب لامشوت  هیفجن - هسردم   136212

( بیبط یلع  نیّدلا  ردص  هجاوخ ي  هسردم ي   ) دابآرصن هسردم   137212

هّیماظن هسردم   138214

تیالو نوراه  ناشاّقن - هسردم   139216

هّیرون هسردم   140218

دروآ مین  هسردم   141220
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هلک هلامج  هچوک  فاقوا - ریزو  هسردم   142222

هجاوخ هناگتفه  سرادم   143223

هسمخ سرادم   144224

کیب میهاربا  هسردم   145225

( هّیلالج  ) دابآ دمحا  هسردم   146225

رون اقآ  هسردم   147227

ریدغلا هسردم   148227

غابراهچ هسردم ي  ای  ع )  ) قداص ماما  هسردم   149228

هّیماما هسردم   150228

ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هسردم   151230

( کیب رایدنفسا   ) سینا هسردم   152230

مولعلا رقاب  هیملع  هسردم   153232

هّیداوج هسردم   154232

هیتمکح هسردم   155233

هدایّسلا راد  هسردم   156233

ناخ میحر  دجسم   157235

يدهاز هسردم   158235

حبص هراتس  هسردم   159237

یمریمس هسردم   160237

لپ نس  ریپ و  نس  هسردم   161238

« یسابع عماج  دجسم  هسردم   » هاش هسردم   162238

فرش هسردم   163238

هّیسمش هسردم   164239

هش هسردم   165239

یئاهب خیش  هسردم   166241

نسح هاش  هسردم  هیمراص - هسردم   167241
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روصنم ردص  هسردم   168241

اقآ یلقیلع  دجسم  هسردم و   169242

رمع هسردم   170243

دابآ سابع  هسردم   171243

( هّیدیعس  ) هّیدیع هسردم   172245

هشک هسردم   173245

دروآ مین  رس  هلحم  رد  کچوک  هسردم   174246

هّیدومحم هسردم   175246

( هعمج  ) عماج دجسم  هسردم   176246

ناخ نیسح  ازریم  هسردم   177247

کلملا ماظن  هسردم   178248

باّون هسردم   179248

نیسح هاش  ازریم  هسردم  هینوراه - هسردم   180249

ع)  ) نینموملا ریما  هناخباتک  هسردم   181250

هسیفّنلا هسردم   182251

س)  ) ارهزلا هسردم   183251

ع)  ) بنیز ترضح  بتکم   184253

س)  ) هیمطاف بتکم   185253

اه همانرفس  هنییآ ي  رد  255سرادم 

255دمآرد

نادرگناهج هاگدید  زا  هیملع  256سرادم 

: نسکج همانرفس  زا  نیسح  هاش  256هسردم 

: ندراش همانرفس  زا  نابرع  257هسردم 

: ندراش همانرفس  زا  ردص  257هسردم 

: زدراچیر درف  نابز  زا  نیسح  هاش  257هسردم 

: ندراش 262همانرفس 
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: تیالو نوراه  شخب  دوخ  همانرفس  رد  263ندراش 

: 263هشک

263کلهتسم

: 264نابنل

يودهم موحرم  265یفرعم 

يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  داتسا  اب  265هبحاصم 

ذخآم 303عبانم و 

: تسا هداد  رارق  هدافتسا  دروم  حّحصم  هک  يذخآم  307عبانم و 

زکرم 319هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


قرش ملعلا  راد  ناهفصا 

باتک تاصخشم 

.1374-1294 نیدلا ، حلصم  يودهم ، هسانشرس : 

تافاضا  � حیحصت  � قیقحت يودـهم ؛  نیدـلا  حلـصم  ناهفـصا /  ینید  سرادـم  قرـش : ملعلاراد  ناهفـصا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.ناشورفلین اضردمحم 

.1386 ناهفصا ،  يرادرهش  یحیرفت  یگنهرف  نامزاس  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.لودج  � روصم .ص :  386 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 1-96-2588-964-978  35000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  383-386 ؛ .ص همانباتک : تشاددای : 

ناهفصا ناریا --  شرورپ --  شزومآ و  عوضوم : 

.خیرات ناهفصا --  ناریا --  اه --  هسردم  عوضوم : 

 - 1349 اضردمحم ، ناشورفلین ، هدوزفا :  هسانش 

ناهفصا يرادرهش  یحیرفت  یگنهرف  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

6 م9 1386 فلا /LA1354 هرگنک :  يدنب  هدر 

370/9559342 ییوید :  يدنب  هدر 

1026008 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

تشادوکن 15 داتس  نخس 

زکرم 17 نخس 

ححصم 21 همدقم 
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فلؤم 37 راتفگشیپ 

ناهفصا 39 هب  عجار  ندراش  نایب 

هیوفص 43 نامز  رد  سرادم  دادعت  ترثک 

اهرهش 45 باقلا 

یلع 48 ریش  اقآ  هسردم 

روفاک 49 اقآ  هسردم 

نزاخ 51 لامک  اقآ  هسردم 

كرابم 52 اقآ  هسردم 

الوج 53 رون  اقآ  هسردم 

انیس 54 نبا  هسردم 

يزار 56 دوعسم  وبا  هسردم 

کیب 57 رایدنفسا  هسردم 

دالوف 59 تخت  هیّلیعامسا  هسردم 

دالوف 59 تخت  هیلیعامسا -» هسردم  دبنگ  »

60 یشنم » رصق  هلحم ي   » هّیلیعامسا هسردم 

کلملا 61 راختفا  هسردم 

يدنفا 62 هسردم 

هّیساملا 63 هسردم 

6 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

65 مساق ) اباب  هسردم ي  ای   ) هّیماما هسردم 
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لیعامسا 72 هدازماما  هسردم 

ردص 74 هسردم  هلوّدلا - نیما  هسردم 

نسح 75 نوزوا  هسردم 

یچلیا 77 هسردم 

رصقلا 78 باب  هسردم 

لیهس 80 غاب  هسردم 

هّیرقاب 81 هسردم 

کشوکرد 83 ای  ریشاپ  هسردم 

هعلقاپ 85 ردص  هسردم  هعلقاپ - هسردم 

مناخ 87 ناخیرپ  هسردم 

کلملا 89 جات  هسردم 

هاش 90 کلم  ای  کلملا  ماظن  تیبرت  هسردم 

اهکرت 91 هسردم 

هّیفجن 93 هسردم  هب  فورعم  یشاب  لامشوت  هسردم 

کچوک 94 هّدج  گرزب و  هّدج  هسردم 

هّیرفعج 98 هسردم 

هّیلالج 100 هسردم 

ناهوج 102 هسردم 

103 یناطلس )  ) غابراهچ هسردم 

يداباهم 107 رقاب  جاح  هسردم 
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نسح 108 جاح  هسردم 

رون نیسح  جاح  هسردم 
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نیّدلا 110

يزاریش 111 رهاط  جاح  هسردم 

فاّرص 112 رافغلا  دبع  جاح  هسردم 

7 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مالسالا 113 هقث  یلع  دّمحم  خیش  جاح  هسردم 

یسابلک 114 یجاح  هسردم 

هیتّجح 117 هسردم 

میکح 118 هسردم 

120 یقت » ازریم   » مگیب اّوح  هسردم 

هزاورد 122 برد  جراخ  هسردم 

هبارخ 123 هسردم 

ناطلس 124 هفیلخ  هسردم 

یلع 126 نیدلا  ردص  هجاوخ  هسردم 

یلع 127 نیّدلا  ردص  هجاوخ  هسردم 

تبحم 128 هجاوخ  هسردم 

130 کلم ) هجاوخ ي   ) کلملا هجاوخ  هسردم 

یسوط 132 کلملا  ماظن  هجاوخ 

مرحم 134 هجاوخ  هسردم 

خیّطبلا 135 راد  هسردم 

افشلا 136 راد  هسردم 
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ملعلا 138 راد  هسردم 

نوتاخ 139 هدد  هسردم 

تشدرد 141 هسردم 

ریشاپ 143 هیرقاب - کشوکرد - هسردم 

ناشیورد 144 هسردم 

راقفلاوذ 145 هسردم 

يدزی 147 نیدلا  نکر  هسردم 

کلملا 149 نکر  هسردم 

مگیب 151 ارهز  هسردم 

8 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مگیب 152 بنیز  هسردم 

یقتوراس 154 هسردم 

یقوجلس 156 دّمحم  ناطلس  هسردم 

هّینامیلس 158 هسردم 

دّیس 160 دجسم  هسردم و 

نیقارعلا 162 دّیس  هسردم 

هّیروپهاش 163 هسردم 

نسح 164 هاش  هسردم 

اه 165 هدازهاش  هسردم 

بسامهط 166 هاش  هسردم 
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ریبک 167 سابع  هاش  هسردم 

هّیعیفش 168 هسردم 

دابآ 171 سمش  هسردم 

هّیسمش 173 هسردم 

يروش 175 هسردم 

هنگنز 176 ناخ  یلع  خیش  هسردم 

ناتسرهش 177 هسردم 

ناهشهش 178 هسردم 

مالسالا 180 خیش  هسردم 

هّللا 181 فطل  خیش  هسردم 

183 کلملا ) راختفا  هسردم ي  ( ) کیب حلاص  دّمحم  هسردم ي   ) انب فسوی  خیش  هسردم 

مظعا 185 ردص  هسردم 

رازاب 186 ردص  هسردم 

هلودلا 189 نیما  وجاوخ - ردص  ای  غابراهچ  ردص  هسردم 

9 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تافوقوم 192 ریزو  ماع - ردص  هسردم 

هّیردص 193 هسردم 

هّیوفص 195 هسردم 

هّیرهاط 197 هسردم 

هبّیط 198 هسردم 
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هّللا 199 دبع  اّلم  هسردم 

202 هر ))  ) یمداخ هّللا  تیآ  هسردم ي   ) نابرع هسردم 

هّیتمصع 204 هسردم 

لهس 205 نب  یلع  هسردم 

زیزعلا 206 دبع  نب  رمع  هسردم 

ییالع 208 هسردم 

يدنه 209 لضاف  هسردم 

هّیمطاف 211 هسردم 

هّیرخف 212 هسردم 

هّیمشاه 213 هّیمساق - هسردم 

کیب 214 ياقچرق  هسردم 

هّیبطق 215 هسردم 

نارگ 216 هساک  هسردم 

ناّرک 219 هسردم 

رسک 221 هسردم 

رمک هسردم 
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نیّرز 222

هلک 223 هلامج  هچوک  هسردم 

هنهک 224 هّیرصیق ي  نابرع و  هچوک  سرادم 

نانک 225 چگ  هسردم 

زوگلگ 226 هسردم 

10 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هکرابم 227 هسردم 

هّیکرابم 229 هسردم 

هّیمّرحم 231 هسردم 

هّیوضترم 232 هسردم 

میکح 233 دجسم  هسردم 

یشابرادلعشم 235 هسردم 

نوتاخ 236 هکلم  هسردم 

یتوکشم 237 هیملع  هسردم 

مگیب 238 میرم  هسردم 

هّیرظان 242 هّیدوصقم ي  هسردم 

هاش 243 کلم  هسردم 

رقاب 245 ازریم  هسردم 

يدابآ 246 تلود  یقت  ازریم  هسردم 

نیسح 249 ازریم  هسردم 
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ناخ 251 ازریم  هسردم 

یضر 252 ازریم  دجسم  هسردم و 

254 هّینوراه )  ) نیسح هاش  ازریم  هسردم 

یضاق 256 ازریم 

يدهم 257 ازریم  هسردم 

258 هاش ) ردام   ) هاش ردان  هسردم 

259 يرصان »  » هیرصان هسردم 

کیب 260 یلقفجن  هسردم 

یشاب 261 لامشوت  هیفجن - هسردم 

262 بیبط ) یلع  نیّدلا  ردص  هجاوخ  هسردم ي   ) دابآرصن هسردم 

هّیماظن 264 هسردم 

11 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تیالو 267 نوراه  ناشاّقن - هسردم 

هّیرون 269 هسردم 

دروآ 271 مین  هسردم 

هلک 275 هلامج  هچوک  فاقوا - ریزو  هسردم 

هجاوخ 276 هناگتفه  سرادم 

هسمخ 278 سرادم 

کیب 279 میهاربا  هسردم 

281 هّیلالج )  ) دابآ دمحا  هسردم 
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روناقآ 283 هسردم 

ریدغلا 284 هسردم 

غابراهچ 285 هسردم ي  ای  ع )  ) قداص ماما  هسردم 

هّیماما 286 هسردم 

288 ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هسردم 

289 کیب ) رایدنفسا   ) سینا هسردم 

مولعلا 290 رقاب  هیملع  هسردم 

هّیداوج 291 هسردم 

هیتمکح 292 هسردم 

هدایّسلا 293 راد  هسردم 

ناخ 295 میحر  دجسم 

يدهاز 297 هسردم 

حبص 298 هراتس  هسردم 

یمریمس 299 هسردم 

لپ 300 نس  ریپ و  نس  هسردم 

301 یسابع » عماج  دجسم  هسردم   » هاش هسردم 

فرش 302 هسردم 

12 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیسمش 303 هسردم 

هش 304 هسردم 
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یئاهب 306 خیش  هسردم 

نسح 307 هاش  هسردم  هیمراص - هسردم 

روصنم 308 ردص  هسردم 

اقآ 309 یلقیلع  دجسم  هسردم و 

رمع 310 هسردم 

دابآ 312 سابع  هسردم 

313 هّیدیعس )  ) هّیدیع هسردم 

هشک 314 هسردم 

دروآ 315 مین  رس  هلحم  رد  کچوک  هسردم 

هّیدومحم 316 هسردم 

317 هعمج )  ) عماج دجسم  هسردم 

ناخ 318 نیسح  ازریم  هسردم 

کلملا 320 ماظن  هسردم 

باّون 321 هسردم 

نیسح 322 هاش  ازریم  هسردم  هینوراه - هسردم 

ریما هناخباتک  هسردم 
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324 ع )  ) نینمؤملا

هسیفّنلا 325 هسردم 

326 س )  ) ارهزلا هسردم 

327 ع )  ) بنیز ترضح  بتکم 

328 س )  ) هیمطاف بتکم 

13 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اه 329 همانرفس  هنییآ ي  رد  سرادم 

دمآرد 329

نادرگناهج 332 هاگدید  زا  هیملع  سرادم 

332 نسکج : همانرفس  زا  نیسح  هاش  هسردم 

337 ندراش : همانرفس  زا  نابرع  هسردم 

337 ندراش : همانرفس  زا  ردص  هسردم 

338 زدراچیر : درف  نابز  زا  نیسح  هاش  هسردم 

341 ندراش : همانرفس 

342 تیالو : نوراه  شخب  دوخ  همانرفس  رد  ندراش 

342 هشک :

کلهتسم 342

343 نابنل :

يودهم 346 موحرم  یفرعم 

يودهم 346 نیدلا  حلصم  دّیس  داتسا  اب  هبحاصم 
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ذخآم 383 عبانم و 

384 تسا : هداد  رارق  هدافتسا  دروم  حّحصم  هک  يذخآم  عبانم و 

17 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

راتفگ شیپ 

.دراد هجوت  نایاش  یهاگیاج  ناریا ، ناشخرد  ندمت  گنهرف و  خیرات  رد  ناهفصا 

ياهرهـش رگید  سرادـم ، دـننامه  ناهفـصا  سرادـم  .تسا  نآ  گنهرف  مهم  رهاـظم  زا  یکی  رهـش ، نیا  نوگاـنوگ  یملع  سرادـم 
تیبرت میلعت و  گنهرف و  هنیمز ي  رد  یلاـعف  شقن  هراومه  هک  رهـش ، نیا  دـجاسم  هلمج  زا  .تسا  هدوب  دـجاسم  هب  هتـسباو  یمالـسا 

« ناهفصا نساحم   » باتک رد  یخورفام  .درک  دای  ریجروج )  ) ریغص عماج  دجسم  و  قیتع )  ) ریبک عماج  دجسم  زا  ناوت  یم  دنا ، هتـشاد 
رد دمآ و  یمن  درگ  اج  نآ  رد  رازه  جنپ  زا  رتمک  زامن  ره  هماقا ي  يارب  : » تسا هدروآ  ریبک  عماج  دجسم  یشزومآ  تیمها  باب  رد 

لاغتـشا سفن  بیذـهت  ملع و  لیـصحت  هب  دـندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  ملع  نابلاط  زا  یهورگ  هک  دوب  یخیـش  دنـسم  يزرج  ره  راـنک 
« .تسا نیظعاو  ياهدنپ  نیملکتم و  هلداجم ي  ملع و  هثحابم ي  اهقف و  هرظانم ي  هطساو ي  هب  انب  نیا  یگتسارآ  .دنتشاد 

ءالع مان  هب  ناهفـصا  هسردم ي  نیرت  یمیدق  .دش  ادج  دجاسم  زا  سرادم  ياهاضف  يرجه  مراهچ  نرق  لیاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد 
مراهچ نرق  رد  هیوکاک  هلودلا ي 
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هبق ي هب  فورعم  هدش  دای  يانب  .دوب  انیـس  نبا  سیردت  لحم  هک  دیدرگ  انب  هیعیفـش  دجـسم  کیدزن  تشدرد و  هلحم ي  رد  يرجه 
تمظع هوکـش و  نانچ  ناهفـصا  يرجه ، مشـش  نرق  ات  مراهچ  نرق  زا  .دوش  یم  هدیمان  مه  ییالع  هسردم ي  هک  تسا  انیـس  یلعوب 

نآ هب  روشک  رسارس  زا  ملع  نابلاط  دش و  هتخاس  رهـش  نیا  رد  يددعتم  سرادم  هرود ، نآ  رد  .دنتفگ  یم  ملعلا  راد  ار  نآ  هک  تفای 
نیرت مهم  .دنتشاد  دش  دمآ و  اج 

18 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رد یـسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  یملع  تامادقا  نیرت  مهم  زا  هیماظن  هسردم ي  سیـسأت  .تسا  هیماظن  هسردم ي  هرود ، نآ  سرادم 
هناخباتک سیسأت  ثعاب  هیماظن  یلام  ياه  هناوتشپ  .دش  ناهفـصا  یگنهرف  یملع و  ياهداهن  قنور  بجوم  هسردم  نیا  .دوب  ناهفـصا 

.دنتسج یم  دوس  نآ  راثآ  زا  هراومه  نایوجشناد  ناققحم و  هک  دیدرگ  ینغ  يا 

: زا دندوب  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هتشاد  دوجو  ناهفصا  رد  يرگید  ددعتم  سرادم  هیوفـص ، شیادیپ  ات  هقجالـس  نارود  زا 
هسردـم ي 465 ه ق ،)  ) نارک هلحم ي  رد  یقوجلـس  هاشکلم  هسردم ي  يرجه ،) مجنپ  نرق   ) یقوجلـس دـمحم  ناطلـس  هسردـم ي 
733  ) هیتمصع هسردم ي  620 ه ق ،)  ) ینربکنم نیدلا  لالج  هسردم ي  599 ه ق ،)  ) نوتاخ کلم  هسردم ي  516 ه ق ،)  ) یمریمس
725 ه  ) مساق اباب  هسردـم ي  858 ه ق ،)  ) نسح نوزوا  هسردـم ي  850 ه ق ،)  ) ناهـشهش هلحم ي  رد  ناهـشهش  هسردم ي  ه ق ،)
(، تشدرد هسردم ي   ) اغآ تخب  ناطلـس  هاگمارآ  هب  لصتم  هسردـم ي  يرجه ،) متـشه  نرق   ) هعمج دجـسم  بنج  هسردـم ي  ق ،)

هرود ي زا  شیپ   ) کشوک برد  هلحم ي  رد  هیرقاب  هسردم ي  يرجه ،) مهن  نرق  همین ي   ) يدابآرـصن یلع  نیدلا  ردص  هسردم ي 
هسردم ي و  هیوفص ،) هرود ي  زا  شیپ   ) ریـشاپ ای  کشوک  برد  هسردم ي  اهولنویوق ،) قآ  دهع  زا   ) اه كرت  هسردم ي  هیوفص ،)

هجاوخ
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(. هیوفص هرود ي  زا  شیپ   ) هللا فطل  خیش  دجسم  کیدزن  یفوتسم  کلم 

انب .داد  بقل  ناهفصا  رد  سرادم  داجیا  هرود ي  ناوت  یم  ار  هرود  نیا  .دوب  هیوفص  راگزور  رد  ناهفـصا  رد  سرادم  شرتسگ  جوا 
رد هسردم   53 تیطورـشم ، هرود ي  ات  هرود  نآ  زا  ناهفـصا ، گرزب  رازاـب  باـتک  هدنـسیون ي  یقفـش ، سوریـس  رتکد  هتفگ ي  هب 

یتافوقوم ياراد  هسردم   36 هیوفص ، رـصع  ناهفـصا  رد  .تسا  اجرباپ  مه  زونه  اهنآ  زا  یهجوت  لباق  دادعت  هک  دیدرگ  انب  ناهفـصا 
قنور هسردم   16 دادعت ، نیا  زا  هک  هدوب 

19 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ردام هسردم ي  یناطلس و  هسردم ي  هک  دوب  غابراهچ  هسردم ي  هرود ، نیا  هسردم ي  نیرتابیز  نیرت و  مهم  .تسا  هتـشاد  یناوارف 
ناطلـس هاش  راگزور  رد  هک  تسا  ناهفـصا  رد  هیوفـص  دـهع  هوکـشاب  یخیرات  يانب  نیرخآ  هسردـم ، نیا  .دـش  یم  هدـیمان  زین  هاش 

هسردـم ي زا  ناوت  یم  هیوفـص  هرود ي  سرادـم  رگید  زا  .دـش  هتخاس  ینید  مولع  بـالط  میلعت  يارب  1126 ه ق ) - 1116  ) نیسح
هسردـم ي هیروـن و  هسردـم ي  هـّللا ، دـبع  ـالم  هسردـم ي  راـقفلاوذ ، هسردـم ي  گرزب ، هدـج ي  هسردـم ي  کـچوک ، هدـج ي 

.درب مان  یقتوراس 

ردص هلودلا ، نیما  ناخ  نیسح  دمحم  جاح  روتـسد  هب  هک  تسا  ردص  هسردم ي  راجاق ، هرود ي  رد  ناهفـصا  هسردم ي  نیرت  مهم 
هب یـسرادم  راجاق ، هرود ي  رخاوا  زا  .تسا  ناهفـصا  ینید  سرادم  نیرتابیز  زا  یکی  هسردـم  نیا  .دـش  هتخاس  هاش ، یلعحتف  مظعا 

یمیدق سرادم  رت  شیب  .دش  ادج  مه  زا  میدق  سرادم  سرادـم و  نیا  ریـسم  زین  ناهفـصا  رد  هک  دـمآ  دـیدپ  ناریا  رد  نیون  کبس 
ياراد بلغا  سرادم  نیا  .دیدرگ  یم  نیمأت  تافوقوم  دمآرد  زا  سرادـم  نیا  زا  یهجوت  لباق  هنیزه ي  دـنا و  هدوب  یفقو  ناهفـصا ،

.دندرک یم  ءادها  اهنآ  هب  ار  دوخ  یصخش  ياه  هناخباتک  ریخ ، ياه  ناسنا  هک  دندوب  یلقتسم  ياه  هناخباتک 

رضاح باتک 
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نیدلا حلصم  داتسا  دای  هدنز  رصاعم ، هوژپ  ناهفصا  سانـش و  لاجر  رثا  ناهفـصا ) ینید  سرادم   ) قرـش ملعلا  راد  ناهفـصا  ناونع  اب 
.تسا يودهم ،

نیا زا  يرایـسب  زا  تسا ؛ هدرک  یفرعم  ار  یمالـسا  نورق  رد  ناهفـصا  ینید  سرادـم  هـیلک ي  هـک  تـسا  نـیا  رثا  نـیا  مـهم  یگژیو 
رـضاح لسن  .تسا  هدروآ  تایـصوصخ  رکذ  اب  جارختـسا و  عبانم  زا  صحفت  قیقحت و  اب  داتـسا ، هک  هدـنام  یقاب  یمان  اـهنت  سرادـم 
شرظن رد  رهـش  نیا  یملع  یگنهرف و  تمظع  هاگآدوخان  دوش ، یم  ور  هبور  ناهفـصا  رد  سرادـم  شرتسگ  ماـن و  اـب  هک  یماـگنه 

ياقآ بانج  ار  باتک  نیا  .ددرگ  یم  شیپ  زا  رت  میظع 

20 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هدوزفا  نآ  رب  ار  مزال  تاقیلعت  هدرک و  حیحصت  ناشورفلین  اضر  دمحم 

هشوگ اب  ار  نادنمشیدنا  ناققحم و  رت  شیب  ییانشآ  هنیمز ي  باتک ، نیا  راشتنا  اب  تسا  راودیما  للم  هناخ  یسانش و  ناهفـصا  زکرم 
دندـناسر يراـی  باـتک  نیا  راـشتنا  رد  ار  زکرم  هک  ینازیزع  زا  تسا  مزـال  ناـیاپ  رد  .دزاـس  مهارف  رهـش  نیا  یملع  گـنهرف  زا  يا 

رکشت ریدقت و  زکرم  ییارجا  لوؤسم  حاسم  اضریلع  ياقآ  بانج  یـشهوژپ و  لوؤسم  یحایر  نیـسح  دمحم  ياقآ  بانج  صوصخب 
: ددرگ

رگنولچ یلع  دمحم  رتکد 

للم هناخ  یسانش و  ناهفصا  زکرم  ریدم 

21 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

« ملق يولگ  دنویپ  هلسرم   » دای اب 

همدقم

اهزاوآ کلف  شوگ  رد  وت  زااهزاورپ  هراب  يا  ناهفصا 

هتخارفا ملع  قح  داکچ  رب  هتخاس  یناهج  ار  تمارک  يا 

باتب یتیگ  هنهپ  رب  نانچمه ، باتفآ  باکر  مه  یغورف  اب 

ار دیّما  نشور  ياه  هولجار  دیشروخ  شبات  منیب  وت  رد 

تسوت نوخ  يراج  خیرات ، گر  رد  تسوت  نوگلگ  همچرس  قلف  ات 

تسام قاتشم  لد  شخب  ینشور  تساه  هدید  يایتوت  تکاپ  كاخ 
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يربهر راک  هب  دیاش  دبیز و  يرورس  ریرس  ار  تناملاع 

دنمرحم قح  تمرح  میرح  رددنمد  یئاحیسم  ار  نامیا  ساپ 

تسناد یمن  دوخ  ناهج  فصن  دوب  اجنیا  تفگ  هکنآ 
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ناهن زار  نیا 

تسا رگید  یناتساد  ار  ناتسود  تسا  رگید  یناهج  ام  ناهفصاک 

هدمآ نادزی  فاطلا  لماش  هدمآ  ناج  ناهفصا  ار  ناهج  ات 

( یناشاک قفشم  داتسا  )

اه و شوگ  هزیوآ ي  زیخ ، تجهب  نیمزرس  نیا  تشد  نهپ  رد  مالسا  يارد  هک  ماگنه  نآ  زا  *** 

22 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

زا ار  اهلد  روخـشبآ  ات  دوب  هدـمآ  هک  زاون  ناج  یگنهآ  درذـگ ؛ یم  لاس  بیرقت 1400  هب  يرمق و  رامـش  لاس  هب  دـیدرگ ، اه  ناج 
مایپ نیا  سک  ره  .تسـشن  یم  اهلد  راترات  رب  هک  دوب  نیگنهآ  تسد و  کی  يزاس  نآ  يدانم  ياون  دزاس و  باریـس  تفرعم ، یلالز 
ماـیپ ياوتحم  یتسرد ، یتـسار و  هب  شیوخ ، يـالاو  شنم  شنیب و  اـب  زین  ناـیناریا  .تشگ  یم  نآ  فیارط  هدرب ي  لد  دینـش ، یم  ار 

يرادرس هب  .ق  .ه  لاس 23  رد  ناریا ، یحاون  نیرتزیخرز  زا  یکی  ناونع  هب  زین  ناهفصا  .دنتشگ  اریذپ  ار  ص )  ) هانپ تلاسر  ترـضح 
ود زا  بکرم  ماگنه  نآ  رد  نادلبلا » حوتف   » رد يرذالب  ریبعت  هب  هک  يرهـش  دمآرد ، مالـسا  نایهاپـس  فّرـصت  هب  لیدب » نب  هّللا  دبع  »

: هک دندوب  رواب  نیا  رب  هک  ارچ  دندرک  لابقتسا  مالسا  زا  زاب  شوغآ  اب  عومجم  رد  هک  هیدوهی  یج و  دوب : رهش 

نادرگرس تاناویح  دننامه  دندوبن ، وا  يایصوا  و  ص )  ) ادخ لوسر  رگا  «: » مئاهبلاک يرایح  متنک  هدلو  نم  ءایـصوالا  دّمحم و  الول  »
: دومرف مه  انالوم  هک  نامه  دیدوب .»

ناتّما دنتشگ  يوگ  بر  ای  هک  ات  ناهج  رد  دمحا  تسکشب  تب  دنچ 

منص تدادجا  وچ  يدیتسرپ  یم  مه  وت  دمحا  ششوک  يدوبن  رگ 

: راهب يارعشلا  کلم  ریبعت  هب  لاح  ره  هب 

ام هب  یمارگ  نید  یکی  دادام  هب  یمارح  درک  برع  هچرگ 

دمآ ثعاب  يدیحوت  شنیب  نیا  دوب و  ناملاع  تمرکم  نازومآ و  ملع  يالاو  تبترم  ملع و  هب  نداهن  جرا  نید  نیا  هنادواج ي  مایپ 
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راونا عاعشلا  تحت  ار  ناهج  اهنرق ، ات  شزوس  لهج  ياه  هرارش  هدیـشک و  هنابز  نایناریا  نیب  رد  يزومآ  ملع  زیگنا  قوش  هریان ي  هک 
همکحلا نم  یش ء  هیف  سیل  بلق  و  : » دومرف ص )  ) تمحر ربمایپ  هک  نآ  رگم  .داد  رارق  دوخ 

23 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

زا یلاـخ  بلق  فیرـش  تیاور  نیا  رد  لـهجلا »...  یلع  رذـعی  ـال  هّللا  ّناـف  ـالاّهج  اونومت  ـال  اوهّقفت و  اومّلع و  اومّلعتف و  برخ  تیبل 
رد دوخ  لهج  رب  يرذع  چـیه  دریمب ، یلهاج  گرم  رب  ناسنا  رگا  هک  نیا  تسا و  هدـش  دـننامه  ناریو  يا  هناخ  هب  شناد  تمکح و 

يزاس و هسردـم  مان  هب  هنـسح  یتّنـس  راذـگ  هیاـپ  ناـملاع ، میرکت  شرافـس و  همه  نیا  اذـل  .تشاد  دـهاوخن  قح  ترـضح  هاگـشیپ 
.تسا هدیدرگ  نآ  هب  طوبرم  تافوقوم  يراذگاو 

نیا دندرک و  ترجاهم  رهش  نیدب  هرصب  هفوک و  رصم و  بارعا  زا  يرایسب  ناهفصا ، فّرـصت  زا  سپ  دش ، هراشا  رت  شیپ  هکنانچمه 
.ق .ه  مراهچ  نرق  لیاوا  ات  هزاوآدنلب  رهش 

نرق ناهفـصا  دـنک و  یم  مایق  افلخ  دـض  رب  يرایز  جـیوادرم  .ق  .ه  لاس 319  رد  هک  نیا  ات  دـنام  یقاب  افلخ  ّتیمکاـح  تحت  ـالمع 
زا سپ  مراهچ ، نرق  رخاوا  رد  یسدقم - دمحا  نب  دّمحم  مالسا - ملاع  گرزب  ناد  یفارغج  هک  دبای  یم  تسد  یتبتر  نانچ  هب  مجنپ 

: دهد یم  حرش  هنوگ  نیا  ار  شیوخ  ياه  هدید  ص 579 ) ج 2 ، « ) میساقتلا نسحا   » رد رهش  نیا  زا  دیدزاب 

مالسا روشک  همه  رد  هدینشن و  ناشیا  رهش  زا  رت  تّعمجرپ  يرهـش  هدیدن و  ناشیا  عماج  زا  رتدابآ  زامن  رـصم ، عماج  زا  سپ  نم  »... 
رهش نیا  زا  هک  لدبحاص  بیدا و  يراق و  دنچ  دنتغالب ، بدا و  تعامج و  ّتنس و  لها  شمدرم  متفاین ...  یبوخ  نیدب  یکاخ 
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 ...« تسا هداد  نوریب 

: دهد یم  حرش  تقیقح  هب  هنوگنیا و  ار  ناهفصا  رهش  زا  دوخ  ياه  هزومآ  زین  ینایدابق  ورسخ  رصان 

تسا زاون  مشچ  وا  يارب  رتشیب  هچنآ  و  مدیدن » ناهفصا  زا  رت  نادابآ  رت و  عماج  رتوکین و  يرهش  نایوگ ، یـسراپ  نیمز  همه ي  رد  »
.تسا وکین »...  گرزب و  هنیدآ  دجسم  دننام  یعفترم  وکین و  ياهانب  »... 

24 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ریزو دید  حالـص  هب  یقوجلـس » نالـسرا  بلآ  نب  هاشکلم   » هک ددرگ  یمزاب  يراگزور  هب  ناهفـصا  یگنهرف  خـیرات  فطع  هطقن ي 
عقاو هب  دیاب  دعب  هب  خـیرات  نیا  زا  دـیزگرب و  یتختیاپ  هب  ار  ناهفـصا  .ق -) .ه  م 485   ) یـسوت کلملا  ماظن  هجاوخ  شیوخ - ردتقم 

دادغب و خلب و  تاره ، روباشین ، سوت ، نوچ : ییاهرهـش  تازاوم  هب  هک  دومن  بوسحم  ناریا  ياهرهـش  گنهرف  زا  یکی  ار  ناهفـصا 
شرابتعا زا  اهنت  هن  ناراگزور  تشذگ  هک  دبای  یم  تسد  یتبتر  نانچ  هب  تسه و  هدوب و  اراد  ار  يدنمـشزرا  هاگیاج  دـنقرمس و ... 

.تسا هتشگ  نوزفازور  شقنور  هکلب  هتساکن ،

دوب یتقو  نآ  نشور  هنومن ي  هک  دوب ، هدـش  لامعا  یناریا  تعامج  هب  تبـسن  ص )  ) مالـسا مرکم  یبن  يوس  زا  هک  یتیاـنع  فطل و 
نیا هرابرد ي  ترـضح  زا  هک  هاگنآ  ْمِِهب و  اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآ  َو  هک : تشگ  لزاـن  شترـضح  رب  هعمج  هروس ي  هیآ ي 3  هک 

« ءالؤه نم  لاجر  هل  انل  اّیرثلا  دنع  نامیالا  ناک  ول  : » دندومرف ناملـس  هب  هراشا  اب  ص )  ) مرکا لوسر  دنـسرپ ، یم  هدشن  قحلم  نینمؤم 
( .دنبای یم  تسد  نادب  سراف ) لها   ) هتسد نیا  زا  ینادرم  دشاب ، اّیرث  هراتس  دزن  رد  یّتح  نامیا  رگا  )

.تسا هدمآ  ناهفـصا » رابخا  رکذ   » رد اهنآ  زا  يدادعت  یماسا  هک  دنروآ  یم  يور  ناهفـصا  هب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  رابتعا  نیدب  و 
ییوج قح  یشوک و  تخس  هیحور ي 
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، يراصنا ناخ  نسح  ازریم  موحرم  تسا ، هدوب  اه  هرکذت  بابرا  ناسیون و  هریـس  دـیکأت  دروم  هک  تسا  يدراوم  زا  زین  اه  یناهفـصا 
: تسین فطل  زا  یلاخ  نآ  لقن  هک  هدروآ  شیوخ  دنمشزرا  فیلأت  هیشاح ي  رد  ار  یفیرظ  قیقد و  رایسب  هتکن ي 

لقادح ثیداحا  نایار  تاقبط  رد  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  قباطم  دش  یم  دجبا 237  باسح  هب  هک  كریز »  » اب ار  یناهفصا »  » ددع
ای یناهفصا  دنوسپ  اب  ار  رفن  یماسا 65 

25 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یلصف ناهفصا  رب  نایقوجلس  ّتیمکاح  اب  مجنپ  نرق  لاح  ره  هب  .تسا  یلّمأت  روخرد  رامآ  دوخ  عون  رد  هک  دنا  هدرک  رکذ  نآ  عباوت 
يارب دنچ  ینایلاس  يروباشین - مایخ  رمع  میکح  قحلا - هجح  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هدوشگ  ناهفـصا  رتفد  زاغآرـس  رد  ون 
ردـص نوچ  غارچ  بش  يرهوگ  دـعب  راودا  رد  هک  نانچ  مه  هدـمآ  ناهفـصا  هب  انیـس - نبا  ییاشم - گرزب  فوسلیف  رـضحم  كرد 

.دهن یم  راید  نیدب  مدق  تفرعم ) هفسلف   ) شیوخ هدش ي  مگ  بوبحم  يوجو  تسج  رد  يزاریش  نیدلا 

ینید سرادـم  تیوقت  هب  سیـسأت و  ار  ییاه  هّیماظن  ینامز ، طیارـش  كرد  اـب  کـلملا ، ماـظن  هجاوخ  نوچ  يردـتقم  ریزو  کـنیا  و 
و دش ، یّقلت  مالـسا  ناهج  یگنهرف  یـسایس - هصرع ي  رد  یملع  گرزب  شهج  کی  یتاهج  زا  هک  گرزب  يراک  تشامگ ، تّمه 
، نیخّروم زا  يدایز  هّدع  دشاب و  یم  نیدقتنم  ثحابم  زا  هّیماظن  سرادـم  تماعز  سیردـت و  یگنوگچ  رد  هجاوخ  ذوفن  لامعا  هتبلا 

دنرامش یمرب  هجاوخ  يرشق  یبهذم و  ياه  تسایس  لصاح  ار  ناهفصا  رد  .ق  .ه  متشه  ات  مشش  ياه  نرق  یبهذم  يا و  هقرف  گنج 
نیا باتزاب  ار  یتمعن » يردیح و   » ياه گنج  یّتح  و 

26 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دود هدوب و  نید  ناملاع  يرگن  يرشق  لصاح  هک  یتسایس  دنیامن ، یم  بوسحم  یگنهرف  یسایس ، تسایس 
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تیامح و ياتسار  رد  ار  هقجالـس  رارقتـسا  ناقّقحم  زا  يا  هدع  هک  نیا  امک  .تسا  هتفر  یم  ماوع  مشچ  هب  ماجرفان  ياه  شزیخ  نیا 
ناکرت .ق  .ه  لاس 465  رد  هک  نآ  زا  سپ  المع  هک  ارچ  دـننک  یم  یبایزرا  دادـغب  تفالخ  هدوسرف ي  دـبلاک  رد  هزات  یناج  ندـیمد 

زا ییاه  شخب  نیرهّنلا و  نیب  ات  ار  دوخ  تاحوتف  هنماد ي  دـندومن و  ریخـست  ار  بهذـم  هعیـش  هیوب ي  لآ  هاگیاپ  نیرخآ  هقجالس ،
بیقر ار  دوخ  یناـمز  كدـنا  رد  دـندروآرد و  شیوخ  ّتیمومیق  تحت  ار  يا  هدرتسگ  ورملق  بیترت  نیدـب  دـنداد و  همادا  یلوتاـنآ 
هاگیاپ يدالیم  لاس 650  رد  رهزالا »  » گرزب هسردم ي  قنور  اب  هک  ینایمطاف  دنتفای ؛ رصم  کلسم  یعیش  نایمطاف  يّدج  یـسایس و 

رد یـشنیب و  نینچ  اب  اه  هّیماظن  هسردـم ، نآ  تازاوم  هب  کنیا  هدروآ و  مهارف  دوخ ، راـکفا  ارآ و  هضرع ي  يارب  يا  هدـش  هنیداـهن 
ییاهرهـش هار  نیا  اهنآ  تخاس  يارب  تخاس و  یم  مهارف  ار  هزاوآرپ  مانب و  ناداتـسا  شنیزگ  تصرف  هک  ینالک  تافوقوم  هیاـس ي 

رتشیب نّنـست و  لها  وریپ  ارثکا  مجنپ  مراهچ و  نرق  رد  ناهفـصا  هکنانچ  مه  دـندش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  هژیو  ياه  ّتیعقوم  اـب  گرزب 
و درک ) یم  غیلبت  رهـش  نیا  رد  ار  دوخ  ردپ  راکفا  ارآ و  دوب و  ناهفـصا  یـضاق  یتّدم  لبنح  نب  دمحا  نب  حلاص  اریز   ) دندوب یلبنح 

يا هراپ  رد  اه  تسایـس  نیا  هچرگا  يور  ره  هب  .دـنا  هدوب  ظاّفح  نیثّدـحم و  هقبط ي  فیدر  رد  ناهفـصا  رد  لسن  نیدـنچ  لقاّدـح 
یّصاخ یتیبرت  ماظن  دهاوخ » ادخ  را  ریخ  ببس  دوش  ودع   » اّما دومن ، یم  یمالـسا  میظع  يروتارپما  ریگ  نماد  ار  يدب  تاعبت  دراوم ،

رگیدکی موزلم  مزال و  ینتسسگان  يوحن  هب  ار  ود  ره  هتخاس و  شرورپ »  » فدارم ار  شزومآ » میلعت و   » هک دوب  هتفرگ  لکش 
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نینچ اب  شزومآ  ياوتحم  هدومن و 

27 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

سرادـم نیا  .هباحـص  ربمایپ و  تایاور  میهفت  يریگدای و  نآ و  هب  طوبرم  لئاسم  مهف  نآرق و  تئارق  زا  دوب  ترابع  اـعبط  یـشرگن ،
مالک نیا  دیدرت  یب  دـنا و  هتـشاد  يا  هدـمع  شقن  یبهذـم  ياهرواب  ییافوکـش  رد  دـندش ، یم  هتخاس  دـجاسم  رانک  رد  اتدـمع  هک 

هب مّلعت  اـی  میلعت  رما  دـصق  هب  سک  ره  : » دـنیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا ، هدوبن  ریثأـت  یب  ناناملـسم  بیغرت  قـیوشت و  رد  ص )  ) ربماـیپ
.ددرگ یمزاب  هّیوفص  راگزور  هب  یملع  زیخاتسر  شزیخ و  نیا  جوا  و  دوب » دهاوخ  ادخ  هار  دهاجم  دننامه  دوش ، دراو  ام  دجاسم 

یبهذم یملع و  تایح  رد  یفطع  هطقن ي  تسا ، حرطم  نآ  شیادیپ  باب  رد  هک  ییارآ  ضقانت  اهداضت و  همه ي  اب  هیوفـص ، روهظ 
.ددرگ یم  بوسحم  ناریا ، يا  هناسفا  راید 

ون و یهار  هدروآرد و  هب  خـیرات  میخـض  يوت  راـهچ  زا  ار  يولع  هدـش ي  یناـگیاب  ياـه  هشیدـنا  یعیـش ، رکفت  ّتیروحم  اـب  ناـنآ 
دوب يولع  ّبح  ياه  هناوج  شیور  ّدعتسم  هک  يرهش  ناهفصا »  » ّتیزکرم اب  مه  نآ  دندوشگ ؛ هعیش  میوقت  رتفد  رد  ار  ون  يراگزور 

نیرجاهم مدـقم  تشگ ؛ هدامآ  زیچ  همه  ینامز  كدـنا  رد  .ددرگ  اه  هشیدـنا  نیا  هاگ  تشک  اهلد ، زبس  عرزم  اـت  تفر  یم  کـنیا  و 
، دامادریم نوچ : يا  هتخیهرف  نانکاس  ییوس  زا  دـش و  هتـشاد  یمارگ  یلماع و ...  نیدـلا  ءاهب  یلماع ، ّرح  خیـش  نوچ : یلاـبقا  شوخ 

دندوشگ ینید  تیبرت  میلعت و  هصرع ي  رد  ار  ینیون  ماظن  هّللا ،) مهمحر   ) یـسلجم رقاب  دّمحم  یقت و  دّمحم  هماّلع  یکـسردنفریم و 
يا هدوقفم  هقلح ي  ینید » سرادـم   » ناس نیدـب  دـیدرگ و  مهارف  نآ ، يداینب  میهافم  نید و  هب  هزاـت  شرگن  کـی  يارب  زیچ  همه  و 

هتشر ي هب  نید  زا  هزات  ياه  تشادرب  اه و  هشیدنا  ریجنز  اب  هک  دوب 
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.دش هدز  دنویپ  یمالسا  سرادم  لاسنهک 

28 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اب دوب و  يولع  ياه  هشیدـنا  طسب  يرفعج و  هّقح ي  بهذـم  حیرـشت  غیلبت و  دـنوادخ ، تیاـضر  زا  رتارف  ناـیناب ، ّتین  ماـظن  نیا  رد 
تایقاب  » نشور قیداصم  زا  دیدرگ و  لّدـبم  هضیرف »  » یعون هب  اهنآ  يارب  راک  نیا  دـنا ، هتـشاد  ینید  ناملاع  اب  هک  یگنتاگنت  طابترا 
ینامثع يروتارپما  هک  يراگزور  رد  مه  نآ   ) عّیـشت ینابم  غیلبت  اهنآ ، ناقّوشم  نایناب و  ّتین  هچ  لاحره  هب  .دـیدرگ  ریبعت  تاحلاص »
راگدای هب  هب  نامیا  هچ  دـشاب و  دندرمـش ) یم  حابم  ار  ضفاور )  ) نایعیـش لام  ناج و  نوخ و  دوخ ، یّنـس  بّصعتم  ياهقف  دوجو  اـب 

هعیش نایادتقم  مارم  هعیش و  ییوس  زا  دنا : هدیـسر  دوخ  فادها  هب  وس  ود  زا  هک  دهد  یم  ناشن  راک  دنیآرب  تاحلاص ، تایقاب  نداهن 
هک فقو - ّتنـس  ندرک  هدنز  اب  وس  رگید  زا  هدومن و  میظنت  طبـض و  دندش ، یم  هّیهت  سرادـم  نیمه  رد  هک  یفلتخم  تافیلأت  رد  ار 
يال هبال  رد  هدرک و  ینایاش  کمک  هعماج  یملع  ياهطیحم  یباداش  هب  دور - یم  رامـش  هب  ص )  ) تیاده لوسر  يونعم  ثیراوم  زا 

نیـسحت و زا  یجوم  شنایلوتم ، سرادـم و  نیا  مان  ندرک  هدـنز  اب  زورما  هک  یمان  دـنا ، هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  یّمان  اه  یگّرمزور 
تمحر مالـس و  اهنآ  رب  ناممارآان  داهن  رد  دنک و  یم  رادیب  هدـنناوخ  هدنونـش و  ره  نابز  نهذ و  رد  نانآ ، هب  تبـسن  ار  یلد  شوخ 

.میتسرف یم 

هنوگ هب  هدوبن ، ریثأت  یب  سرادم  نیا  شیادیپ  رد  تسا  رـشب  ریذپ  تفآ  عبط  هدییاز ي  هک  ییاه  یمـشچ  مه  مشچ و  یهاگ  هچ  رگا 
زغن يا  هراشا  تسا ، .ق ) .ه   1105 - 1077  ) يوفص نامیلس  هاش  نارود  هب  طوبرم  اتدمع  هک  شیوخ  همانرفس ي  رد  رفپمک »  » هک يا 

هاش و نیب  تباقر  هب 
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دراذگب راگدای  هب  یکین  مان  دوخ  زا  سپ  دهاوخ ، یم  دوخ  ناکاین  زا  يوریپ  اب  هاش  : » دـسیون یم  هنادـنر  هدومن و  لاجر  نایرابرد و 
يارب ار  مزال  يدام  لیاسو  دنزیخ و  یمرب  رگیدکی  اب  یمشچ  مه  مشچ و  هب  ناهاشداپ  زا  قشمرـس  نتفرگ  رد  زین  نایعا  ناگرزب و  و 
ناریا ياهرهـش  بلغا  لیلد  نیا  هب  دـنراذگ ، یم  رایتخا  رد  ینید  ياه  هفوقوم  هژیو  هب  اـه و  ناـمتخاس  عاونا  يرادـهاگن  سیـسأت و 

ولمم

29 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رد دور ، یم  رامـش  هب  گرزب  هوکـشاب و  يرهـش  تسا و  تختیاپ  هک  ناهفـصا  رد  اهنت  اـه ، نآ  تاـفوقوم  ینید و  سرادـم  زا  تسا 
نیدب ماگ  زین  يوفص  ناگداز  هاش  لّومتم و  نانز  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  دراد »...  دوجو  هظحالم  لباق  هفوقوم ي  دصکی  دودح 
ددنویپ یم  يوفـص  دهع  تیبرت  میلعت و  میظع  هخرچ ي  هب  نانز  نیا  مان  هب  هسردم  هاجنپ  دودح  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  هداهن و  نادیم 

نابلاط املع و  يایازم  قوقح و  تخادرپ  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش ، هدیـشک  نید  ناملاع  هرمزور ي  یگدـنز  هب  تاّیفقو  نیا  هنماد ي  و 
( تسا ماما  هسردم  روظنم   ) هسردم قوقح  دسیون ...« : یم  هدرک و  هدز  تفگش  ار  رفپمک )  ) یناملآ دنمـشوه  حاّیـس  يوزوح ، مولع 

یم هیدأت  تساک  مک و  نودب  ررقم و  زور  رد  تسرد  قوقح  نیا  هک  تسناد  دـیاب  و  دوش ...  یم  غلاب  رلات )  1700  ) ناموت دصکی  هب 
تـسا هرهب  یب  یتمعن  نینچ  زا  نآ  یملع  هعماج ي  اپورا و  يدـالیم ، نرق 16  رد  هک  نیا  زا  یندز ، لاثم  یترـسح  اب  هاـگنآ  دوش »... 

ریبعت هب  رگید  يوس  زا  دـش .» یم  ینازرا  یتبهوم  نینچ  شناد  غارچ  ناگدـنزورف  نیا  ناداتـسا ، هب  زین  ناملآ  رد  شاک  : » دـسیون یم 
دش رشتنم  يا  هزات  فلتخم و  راثآ  هرود  نیا  رد  : » رذآ عیمس  رتکد 
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 ...«. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  یعیسو  روط  هب  نیشیپ  هدش ي  هئارا  تایرظن  ای  و 

رد اقباس  هک  ملع - شزومآ  باب  رد  یلک  تاـیرظن  هعومجم  دـماجنا ، یم  لوط  هب  يدـنا  نرق و  ود  مک  تسد  هک  هرود  نیا  رد  اذـل 
هتفرگ راک  هب  شزومآ  ییارجا  ماظن  رد  یلمع  تروص  هب  دوب - هدـش  نایب  لیثمت و ...  هنوگ ي  هب  ام  یمیلعت  تایبدا  یقالخا و  بتک 

یلازغ و یقالخا  راثآ  دوش ، هدیمهف  سیردـت و  یقالخا  باتک  تسانب  رگا  هکنانچ  مه  هعیـش ) هقف  ینابم  رب  دـیکأت  اب  هتبلا   ) دوش یم 
بادآ  » هدش و هداهن  يرانک  هب  مهلاثما 

30 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هب یعیـش  شرگن  اب  یناشاک  ضیف  راثآ  ددرگ و  یم  یفّرعم  اه  هزوح  یقالخا  باتک  ناونع  هب  یـسوت ، نیّدـلا  ریـصن  هجاوخ  میلعتلا »
یئاهب و خیـش  ریظن : هزوح  ناگرزب  هک  یتاراکتبا  .دـیامن  یم  یلازغ  یقالخا  ییاور و  يارآ  نیزگیاج  ار  ءاـضیبلا » هجحم  ، » قـالخا
هیواز ي کی  زا  نانآ  راـک  هک  دوش  یم  ثعاـب  سرد ، ياـه  سـالک  رد  یقوذ  يرنه و  ياـه  هولج  تهج  زا  نارگید  اردـص و  ـالم 

دعب شرورپ  شزومآ و  خیرات  رد  یتّنس  يوگلا  کی  یفّرعم  هب  هنافصنم  ناوتب  ات  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  یخیرات  یگنهرف - ّصاخ 
.تخادرپ مالسا  زا 

هجوت دروم  مالـسا  نیبم  نید  يوس  زا  یعون  هب  ای  هتـشاد  یبهذـم  هبنج ي  هک  ییاهانب  داجیا  رد  نایناریا  اهانب ، عاونا  نایم  رد  ـالوصا 
نایم رد  یمومع  يانب  نیرت  مهم  دجسم ، زا  سپ  هسردم  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، هتـشاد  یناوارف  مامتها  یعـس و  دنا ؛ هتفرگ  رارق  ّصاخ 

.دوش یم  بوسحم  يرهش  نورد  ياه  نامتخاس 

دنتـسناد یم  دنتـشاد و  یلماک  یهاگآ  اـضف  زا  نارادرب  هرهب  يراـتفر  دـنیآرف  رد  يدـبلاک  ياـهاضف  ریثأـت  زا  روما  ياـیلوا  ییوس  زا 
؛ دریگ لکش  یتنس  یگنهرف و  يداقتعا - ياهرواب  ساسا  رب  هک  ییاضف 
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هک یمالـسا  تیبرت  میلعت و  ماظن  دوب  مزال  ساسا  نیا  رب  .دروآ  دـهاوخ  مهارف  تالامک  لئاضف و  بسک  يارب  يرتهب  طیحم  نیقی  هب 
مان هب  راو  هریاد  یعمجت  يانبم  رب  هک  نآ  یتنـس  یکیزیف و  شیارآ  دـشاب و  یم  سیردـت  تکراشم و  ندینـش ، هلحرم  هس  زا  بکرم 

.دریگ رارق  نارامعم  رظندم  زین  یشزومآ  ياهاضف  تخاس  رد  دوب ، هجوت  دروم  مالسا  ردص  زا  هقلح » »

ار زیچ  هچ   » رتهب نایب  هب  تفرگ و  یم  رارق  هجوت  دیکأت و  دروم  نآ  ییاهن » لوصحم   » تازاوم هب  شزومآ » دنور   » یتنس ماظن  نیا  رد 
.تخاس یمن  لفاغ  نتفرگ » دای  روطچ   » زا ار  رما  يایلوا  هاگ  چیه  نتسناد »

الومعم هک  یلاعتم  یشزومآ  ناینب  کی  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  هسردم  هصالخ ، روط  هب 

31 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.دش یم  سیردت  نآ  زج  هقف و  ریـسفت ، ثیدح ، ینعی  مالـسا  یتنـس  مولع  نآ  رد  هک  یناینب  دومن ؛ فیـصوت  تسه  مه  يزور  هنابش 
دوخ رواجم  ياه  نّدمت  رب  نتفای  ّطلـست  لاح  رد  یمالـسا  گنهرف  هک  نامز  نآ  زا  یمالـسا ، یلـصا  ياهانب  بلغا  فالخرب  هسردم 

روظنم هب  هک  دوب  یـشرافس  ییاـنب  هسردـم  .دوب  ناناملـسم  هعماـج  صوصخم  ياـهزاین  هب  یخـساپ  هسردـم  .دـیدرگن  لـصاح  دوب ،
يارب دوب  يا  همدقم  سرادم  داجیا  هوالع  هب  .دـمآ  یم  رامـش  هب  هدیجنـس  تعدـب  یعون  دوخ  هک  تفای  تبـسانم  يداهن  هب  تمدـخ 

.یلاعتم ییاهدرواتسد  هدنرادربرد ي  لاح  نیع  رد  و  راد ، هشیر  نارگدوخ  ندمت  یعون  داجیا 

هک فده  نیا  اب  دنا  هدوبن  یتلود  ياهداینب  زج  يزیچ  هّیلّوا  ياه  هنومن  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ  هسردم  صخشمان  ابیرقت  أشنم  زا 
.دنزادرپب تیلاعف  هب  دنا ، هدش  یحارط  روظنم  نامه  هب  اصخشم  هک  ییاه  نامتخاس  رد 

نیتسخن رد  .دیدرگ  لّوحتم  سیردت  کبس  رد  هدمع  يرییغت  اب  الامتحا  درک و  دشر  یمارآ  هب  یعیبط  یگنهآ  اب  داهن  نیا 
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قیرط زا  بلاطم  نآ  زا  لبق  دیاش  يرمق و  يرجه  مراهچ  نرق  زا  .دیدرگ  یم  لقتنم  حیرص  مکح  اب  تاعالطا  رابخا و  مالـسا ، نورق 
لاقتنا طسب و  هنیس  هب  هنیس  هرظانم )  ) يوگتفگ ثحب و  قیرط  زا  دوخ  هبون ي  هب  دش و  لیمکت  سیردت ) نامه  ای   ) ریـسفت حیـضوت و 

نامه رد  هک  دوبن  بسانم  مه  ریقف  نازومآ  شناد  يارب  ییوس  زا  .دوبن  رما  نیا  يارب  یبولطم  ناـکم  اصخـشم  دجـسم  هک  تفاـی  یم 
.دنتخومآ یم  سرد  نآ  رد  هک  دنباوخب  يدجسم 

شناد هب  نآ  رد  هک  دوـب  یطیحم  ندرک  مهارف  طـقف  امّلـسم  نآ  فدـه  دوـب و  ملعم  دوـخ  هناـخ ي  رد  یقاـتا  افرـص  هّیلوا ، سرادـم 
.تفای ار  دوخ  یمئاد  یمسر و  مرف  هسردم  جیردت  هب  اما  دنراذگب ، ناشرایتخا  رد  مه  ار  لزنم  هک  نیا  هن  دنهد  سرد  نازومآ 

32 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

عطقم نیا  عقاو  رد  هک  یهقف  مولع  یـسراف و  تایبدا  وحن  فرـص و  لماش  تامدـقم  حطـس  یکی  تشاد : رارق  حطـس  ود  رد  هسردـم 
.تسا هتشاد  ار  هطسوتم  هسردم  مکح 

سرد .دش  یم  هتفرگ  رظن  رد  یناکم  یصّصخت  سرد  ای  جراخ  سرد  يارب  هسردم  يانب  ياهتمسق  زا  یـضعب  رد  جراخ : حطـس  مود 
اّیرکز و یلعوب ، لثم  يدارفا  .دش  یم  سیردت  اجنآ  رد  زین  تایضایر و ...  لثم  ییاهـسرد  دوبن و  یبهذم  ثحابم  هب  رـصحنم  جراخ 

.دنا سرادم  نیا  ناگتخومآ  شناد  زا  یمالسا  گرزب  دنمشناد  اهدص 

هب اه  هبلط  .دوب  رادروخرب  یفلتخم  ياهاضف  زا  دـنتخادرپ  یم  لیـصحت  هب  اجنآ  رد  هک  یناسک  طیارـش  ینوگانوگ  لـیلد  هب  هسردـم 
هراومه ات  دـش  یم  ثعاب  نیا  دـنا و  هتـشاد  يرـصتخم  یگدـنز  هتفرگ ، یم  رارق  سرادـم  رایتخا  رد  هک  یمک  هیرهـش ي  هطـساو ي 

اب زبسرس  یطایح  هسردم  لخاد  .دنداد  یم  کچوک  يا  هرجح  الومعم  اهنآ  هب  .دنشاب  شکتمحز  اشوک و 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هرفن  ود  ياه  ثحب  هدوب و  سرادم  ياه  ناویا  رد  رانیمـس  ياه  نلاس  ياج  تقیقح  رد  هک  دوب  فارطا  رد  ییاهناویا  اه و  هرجح 
.تسا هتفرگ  یم  ماجنا  ناوخشیپ 

زا دـعب  باّلط  هک  هدـش  یم  هدیـشک  زین  اوعد  هب  یهاگ  یملع  ياه  هثحابم  .تسا  هدوب  ثحب  لحم  زین  اه  هرجح  يولج  ياه  هچناویا 
.دندرک یم  رارقرب  هناتسود  هطبار  مه  اب  هرابود  هلأسم ، یجاّلح 

فک مه  هقبط  .دـش  هتفرگ  رظن  رد  هدوب  یلومعم  ياه  هبلط  زا  رتالاب  اهنآ  لیـصحت  حطـس  هک  جراخ  سرد  باـّلط  يارب  زین  یتمـسق 
هب سرادم  ياضف  بیکرت  نیاربانب  .تسا  هتشاد  صاصتخا  جراخ  حطـس  ياه  هبلط  يارب  لوا  هقبط  اه و  نآ  ياهراک  اه و  هبلط  يارب 

رارق نآ  رود  اهناویا  اه و  هرجح  هک  دنـشاب  هتـشاد  ساوح  زکرمت  هکنیا  يارب  ارگ  نورد  طایح  کی  یلک  روط  هب  هدوب ، تروص  نیا 
یهاگ .دنا  هدوب  وتسپ  کی  هچناویا و  کی  ياراد  الومعم  هک  دنتسه  اه  هبلط  ياه  قاتا  نامه  اه  هرجح  .تسا  هتفرگ  یم 

33 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یجند لحم  نآ  يالاب  هقبط  یفاضا و  ياه  قاتا  يارب  هناخزپشآ و  تروص  هب  نآ  نییاپ  تمـسق  هک  دـندوب  هقبط  ود  اهوتـسپ  تاـقوا 
ور اهنآ  زا  مادـک  چـیه  هدوب و  رفن  هس  ات  رفن  کی  يارب  الومعم  اه  هرجح  .تسا  هدوب  هعلاطم  يارب  ینارون  یناـکم  تحارتسا و  يارب 

يروط هدش  لیدبت  ورهار  هب  لوا  هقبط  ياه  هرجح  يولج  ياه  هچناویا  سرادـم  رتشیب  رد  .دـش  یمن  هتخاس  هسردـم  نوریب  يامن  هب 
ولج هچناویا ي  لوا  هقبط  رد  سرادـم  زا  یـضعب  رد  .دـنا  هتفرگ  رارق  اهوتـسپ  زین  اـهنآ  تشپ  رد  ورهار و  اـه ، هرجح  يوـلج  رد  هک 

هـسردم نآ  زراـب  هنوـمن ي  هتـشاد  هدـهع  هب  ار  یهدـطابترا  هفیظو ي  اـه  هرجح  تـشپ  رد  زارد  کـیراب و  ییورهار  هدـش و  ظـفح 
.دشاب یم  تسا  ناریا  يابیز  رایسب  سرادم  زا  هک  ناهفصا  غابراهچ 

هک ییوگلا 
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زا ار  نآ  زین  باّلط  ناسّردـم و  دـیدرت  یب  دـنمان و  یم  يوقلح » سیردـت   » يایوپ لاّعف و  شور  ار  نآ  تیبرت  میلعت و  ياملع  هزورما 
نآ رد  یکیزیف  ّتیدودحم  نوچ  دندوب و  هدرک  ذخا  هباحـص ، نایم  رد  ص )  ) تبترم یمتخ  ترـضح  روضح  یملع  ّقفوم و  يوگلا 

اه و هتفای  دـقن  لیلحت و  هّوق ي  شرورپ  اذـل  نآ ، هجیتن ي  هن  دـش ، یم  زکرمتم  يریگدای  دـنور  رب  زیچ  همه  اذـل  تشادـن ، ینعم  اج 
، دیامن هریخذ  دوخ  نهذ  نابنا  رد  تسیاب  یم  ینید ، مولع  لّصحم  هبلط و  کی  هک  دوب  یهوبنا  تاعالّطا  زا  رت  مهم  رایسب  اه ، هزومآ 
هک دوب  يدنمـشزرا  شنیب  نینچ  راس  هیاس  رد  لیلحت و  نودـب  ظفح  هن  دوب  میهاـفم  قیمع  كرد  اـساسا  شزومآ  ّتیهاـم  ور  نیا  زا 
اه هزوح  لالز  روخـشبآ  زا  ناـبات  يا  همـشچ  نوچ  مادـکره  هک  دنـسر  یم  روهظ  هب  رـصع  نیا  رد  قـالخا  ناـفرع و  هفـسلف و  غباون 

اشوخ دیاشگب و  زورما  نایوج  شناد  ناشیرپ  نهذ  ياه  هنارک  يورارف  نشور  یهار  دناوت  یم  مادک  ره  تخانش  هتفرگ و  همشچرس 
! یمدق هنوگ  نیا  یملق و  نینچ  رب 

! دتسرف ناج  تحار  لد و  ياودار  ناتسود  رم  هک  یتسد  دازیرم 

34 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ملع نشور  ياه  هطقن  هک  ییاه  مان  يراپـس  رطاخ  هب  يروآدای و  تهج  رد  تسا ، يدرم  شـشوک  لصاح  تسامـش ، يورارف  هچنآ 
: يدعس ریبعت  هب  هک  هدروآ  نامیا  تقیقح  هب  دنا و  هدوب 

راگنرز يارس  دنام  وزک  هب  یمدآ  دنامب ز  رگ  وکین  مان 

یم دنمدوس  ار  ملع  نابلاط  همه ي  هک  هداهن  ناینب  ار  گرتس  گرزب و  يراک  يودهم » نیدـلا  حلـصم  دّیـس   » ناورداش داتـسا  يرآ !
هک يدیادش - يدارمان و  راخ  راخ  لّمحت  نآ  رانک  رد  دبلط و  یم  فعاضم  یقوذ  یصخش ، یهاگآ  ملع و  زا  رتارف  هک  يراک  دتفا ،

ياهراک نینچ  ياضتقم 
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هب ار  اه  شالت  اه و  نتساوخ  نآ  هرمث ي  ات  میدش  نآ  رب  تشاد ، فینم  فیلأت  نیا  هک  یترورض  هب  رظن  لاح ، ره  هب  تسا - یقیقحت 
، ناهفـصا سرادم  باب  رد  هک  یناسک  همه ي  دیدرت  یب  .دـنامب  رانک  رب  لفاغت  لامجا و  باجح  زا  ات  هدیـشوپ  رد  عبط  يابیز  سابل 
زا ناهاپـس  هطخ ي  درم  یـشناد  نآ  راک  نوچ  دنا ، هدوب  درم  گرزب  نآ  بدا  لضف و  نمرخ  نیچ  هشوخ  دنا ، هداد  ماجنا  یتاقیقحت 

: تسا تیّمها  زئاح  تهج  دنچ 

.تسا منتغم  يرما  تاعالّطا ، راوآ  راگزور  رد  ینّودم ، مّظنم و  هنیجنگ ي  نینچ  دوجو  فلا :)

ندوب قوثو  ّلحم  لیلد  هب   ) ندوب یّطخ  دوجو  اب  اهراب  نآ ، مرتحم  فلؤم  تایح  راگزور  رد  یّتح  میتفگ ، هک  نانچ  هخسن  نیا  ب :)
هدـید و ار  سرادـم  نیا  زا  يرایـسب  ییاهنت ، هب  دوخ ، دـنمجرا ، فلؤم  هک  اج  نآ  زا  .تسا و  هتفرگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  فلؤم )

نآ يارب  يدنمدوس  یـشاوح  هاگ  ات  دـبلط  یم  رت  نوزفا  یلاجم  موحرم ، نآ  عماج  باتک  دودـحم  هصرع ي  اذـل  تسا ، هدرک  طبض 
ور نیا  زا  دبایب ، ار  نتشیوخ  هاگیاج  یقیقحت ، دنمشزرا  ياه  باتک  هرمز ي  رد  قرـش » ملعلا  راد  ای  ناهفـصا   » باتک ات  دوش  هدوزفا 

ادتبا رد  هتخادرپ و  يودهم  موحرم  ياه  هتشون  تسد  هعلاطم ي  هب  نوزفازور  یقوش  اب 

35 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هتـشاد مشچ  شیپ  انب و ...  ناگدـنزاس  باب  رد  یلامجا  تاعالّطا  دـناوتب  هدـنناوخ  ره  هک  میداد  بیترت  انب  ره  يارب  همانـسانش  کـی 
دیکأت اب  میا .) هدروآ  دوجو  هب  ناشیا  نتم  رد  هک  یئزج  تارییغت  اب  هّتبلا   ) تسا هدش  هدروآ  يودهم  موحرم  رثن  نیع  هاگ  نآ  دـشاب ؛
ناـکرا رب  نیگمهـس  يا  هشیت  مادـک ، ره  یناریو  تقیقح  رد  دـنا و  هتفر  نیب  زا  سرادـم  نیا  زا  يرایـسب  هنافّـسأتم  هک  هـتکن  نـیا  رب 

ناریا نّدمت  گنهرف و 
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-1291  ) ناهفصا مکاح  هاش و  نیّدلا  رصان  دنزرف  ناطلـسلا - ّلظ  دهع  رد  هک  ینوگمهان  عینـش و  راک  دوش ، یم  بوسحم  یمالـسا 
لامج دّیس  یتقو  هک  داد  جرخ  هب  تّمه  يردق  هب  ناهفصا  راثآ  بیرخت  باب  رد  ّدبتـسم  مکاح  نیا  هتفرگ و  تروص  .ق -) .ه   1325

، دـسر یم  شـشوگ  هب  يوفـص  ياه  نامتخاس  يدوباـن  ربخ  دوش و  یم  دراو  ناهفـصا  هب  .ق ) .ه   1314 - 1254  ) يدابآدسا نیدلا 
.دهد یم  رارق  هذخاؤم  دروم  ار  راک  نیا  نیلماع  تحاران و 

موهفم ینعم و  كرد  هب  یحیـضوت  رگا  یـشاوح  رد  .دنام  دـهاوخ  راگدای  هب  هفیحـص  نیا  رد  ناشکین  مان  هتفر و  نانآ  لاح  ره  هب  و 
، هدش هدروآ  يودهم  موحرم  یملع  ياه  ّتیلاّعف  یگدـنز و  باب  رد  هک  یطوسبم  همّدـقم ي  اب  .تسا  هدـش  هفاضا  درک ، یم  کمک 

درگ تساهنآ - نویدم  ّتیرـشب  هک  شناد - ملع و  ناگتـشک  همه ي  حاورا  زا  دادمتـسا  اب  اذل  تسین ، وا  یگدـنز  عیاقو  لقن  هب  زاین 
تمدخ بناجنیا  دصق  ددرگ ، یم  میدـقت  ملع  لها  هاگ  شیپ  هب  یتاقحلم  تافاضا و  اب  ینونک  تئیه  رد  هدودز و  فیلأت  نیا  زا  ماّیا 

هلباقم ي حیحـصت ، هب  اذل  تسا ، يودهم  نیدلا  حلـصم  دّیـس  ناورداش  هرطاخ ي  دای و  ندـنام  هدـنز  ناهفـصا و  گنهرف  خـیرات  هب 
اه و یگداتفااج  انایحا  بلاـطم و  تسرهف  هّیهت ي  هب  هدوزفا و  نادـب  ار  یلیمکت  ذـخآم  عباـنم و  هتخادرپ و  باـتک  راعـشا  بلاـطم و 

اب دش  یم  هفاضا  نتم  هب  دیاب  هک  یتاملک  ای  اه  یگداتفااج  هتخادرپ و  سرادم  ياه  یناشن 

36 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دیما .ما  هدروآ  یقرواپ  رد  هرامـش  رکذ  اب  دـیدج  عبانم  یخرب  یفّرعم  اب  هارمه  ار  لّـمکم  تاحیـضوت  هدومن و  صخـشم  تمـالع ][ 
ناریا رد  سرادم  يریگ  لکش  نوماریپ  راد  هنماد  تاقیقحت  رد  ون  یلصف  نآ  راشتنا  هکنآ 
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سرادم نیا  فلتخم  ياه  نالپ  اه و  سکع  رب  لمتـشم  قح - ترـضح  فاطلا  هانپ  رد  هعومجم - نیا  مود  دـلج  .دـیاشگب  یمالـسا 
.دش دهاوخ  رشتنم  يدوز  هب  هک  اه و ...  تسرهف  مامضنا  هب  دوب  دهاوخ 

ناشفیرـش دوجو  ياقب  هدرـشف و  یمرگ  هب  دنا ، هدوب  رگ  يرای  دنلب ، دصقم  نیدـب  لوصو  رد  ار  ریقح  نیا  هک  یناسک  همه ي  تسد 
بلط يودهم  ناورداش  راید ، نیا  شوک  تخس  دنمشناد  دنلب ، حور  يارب  يّرـس و  مناخ  راکرـس  زا  رکـشت  اب  مناوخ و  یم  اعد  هب  ار 

رگنولچ رتکد  ياقآ  بانج  للم  هناخ  یسانش و  ناهفصا  زکرم  مرتحم  ریدم  هب  تبسن  رایسب  ساپـس  رکـشت و  زین  میامن و  یم  ترفغم 
شـالت و اـب  ناراوگرزب  نیا  هک  شهوژپ  لوؤسم  یحاـیر  نیـسح  دـمحم  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا  داتـسا  زا  رایـسب  رکـشت  نینچمه  و 

یـسانش ناهفـصا  زکرم  نانکراک  ریاس  ياه  شالت  زا  دراد  اج  نینچمه  .دـنا  هدومن  مهارف  ار  يراثآ  نینچ  عبط  هنیمز  دایز  تاـمحز 
همه ي نوچ  .منک و  رکشت  رثا  نیا  پاچ  رد  يراکمه  یهارمه و  هطساوب  زین  نایتنج  یضترم  ياقآ  بانج  زا  میامن و  يرازگـساپس 

: هک منک  یم  همزمز  نالد  هتسکش 

نادرگ مامت  وت  مه  يداهن ، انب  وت  مه  ناج  يا  دیاین  يزیچ  ام  تمدخ  ام و  زا 

نادرگ مالسلا  راد  ار ، ام  مالملا  راد  يدرک  مالملا  راد  ار  ام  مالسلا  راد 

« هّللاب ّالا  یقیفوت  ام  «و 

ناشورفلین اضر  دّمحم 

هامدنفسا 1385

37 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

راتفگشیپ

هراشا

ییاه باتک  نیب  رد  مدـش  لئان  تابتع  ترایز  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  يرمق  يرجه  هس  تصـش و  دصیـس و  رازهکی و  لاس  مرحم  رد 
دوخ هب  ارم  هجوت  همه  زا  رتشیب  یـسولا ، يرکـش  دومحم  دّیـس  فیلأت  اهراثآ » دادغب و  دجاسم  خیرات   » باتک مدـیرخ  دادـغب  رد  هک 

.تشاد فوطعم 

رب ار  دادغب  دجاسم  فلؤم ، باتک  نیا  رد 
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رکف هب  عقوم  نامه  زا  .دوش  یم  روآدای  ار  نآ  یخیرات  راثآ  اه و  هبیتک  يدجـسم  ره  نایب  رد  هدومن و  يدنب  میـسقت  تالحم  بسح 
یهاـگ هاـگ  مدوب و  هشیدـنا  نیا  رد  اـمئاد  رفـس  نیا  زا  تعجارم  زا  سپ  مسیوـنب و  باـتک  نینچ  ناهفـصا  تهج  زین  نم  هک  مداـتفا 

رد .دـنکفا  قیوعت  هب  ار  رما  نیا  ماجنا  لاس  نیدـنچ  تدـم  اه  ترفاسم  هقرفتم و  ياهراک  .دـش  یم  مهارف  يا  هقرفتم  ياه  تشاددای 
داوج موحرم  .دنا  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  البق  ییامه  نیدلا  لالج  ياقآ  بانج  یمارگ  دنمجرا و  داتسا  هک  دش  یم  هتفگ  مایا  نامه 

هب ارم  دوصقم  مادک  چیه  تامادقا ]  ] نکیل دنا ، هتـشادرب  يرثؤم  ياهماگ  هار  نیا  رد  زین  یمـشاهردص  دّـمحم  دّیـس  موحرم  ابهص و 
هب دوخ  ياهبنارگ  سیفن و  باتک  عبط  هب  مادـقا  رفرنه  رتکد  ياقآ  بانج  دـنمجرا  داتـسا  هک  ینامز  اـت  درک  یمن  هدروآرب  یلک  روط 
ره زا  یباتک  دنتـسناوت  ات  هدومن و  ییاسرف  تقاط  تامحز  لوبق  هار  نیا  رد  قحلا  دـندومن و  ناهفـصا » یخیرات  راثآ  هنیجنگ ي   » مان
هب انب  و  رخاوـالل » لـئاوالا  اوکرت  مک   » دـنا هتفگ  هک  اـجنآ  زا  نکیل  دـنداد ، رارق  ناراتـساوخ  سرتسد  رد  هدومن و  هیهت  عماـج  تهج 

رگید باتک  زا  ینغم  یباتک  چیه  ناگرزب : زا  یخرب  هتفگ 

38 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هک هدیدع - سرادم  نتشاد  اب  هک  يرهش  تسا ، ناهفصا  دننام  يرهـش  هتـسیاش  هک  روطنآ  ناهفـصا  همیدق  سرادم  هب  عجار  تسین ،
زکرم هعیـش و  یملع  هاـگیاپ  نیرتمهم  يرمق  يرجه  مهدزاود  مهدزاـی و  نرق  رد  هک  درک  رظن  راـهظا  نیقی  متح و  روط  هب  ناوت  یم 

، دوب هدـشن  ثحب  تسا - هدوب  هدنـسیون  هدـنیوگ و  خروم و  رعاـش و  بیدا و  فوسلیف و  میکح و  هیقف و  ملاـع و  رفن  نارازه  عـمجت 
صخالاب
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زین خیرات  نیا  زا  دعب  .تسا  هدشن  یناشن  مان و  هب  يا  هراشا  هنوگ  چـیه  رثا  نآ  رد  و  تسین ، اهنآ  زا  يرثا  العف  هک  یـسرادم  هب  عجار 
ّقح مادک  چیه  اما  دش ، هتـشون  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هلیـسو ي  هب  میدق  سرادم  هب  عجار  یتامّدقم  تاّلجم  اه و  همانزور  رد  یهاگ 

راشتنا فیلأت و  هب  قفوم  يدابآرهم  یعیفر  مساقلا  وبا  ياقآ  موحرم  مرتحم  لضاف  اریخا  دـندرک ، یمن  ادا  دـیاب  هک  ناـنچنآ  ار  بلطم 
هچ تسا و  نیـشن  هبلط  ریاد و  زورما  هک  ییاـهنآ  هچ   ) ناهفـصا همیدـق  سرادـم  زا  نآ  رد  هـک  دـندش  ناهفـصا » یلم  راـثآ   » باـتک

نیا رد  هک  دراد  هتـشاد و  نآ  ياج  مه  زاب  دنا ، هدومن  ثحب  تسا ) هدش  هراشا  اهنآ  مان  هب  بتک  نوتم و  يالبال  رد  طقف  هک  ییاهنآ 
.دنناسانشب رتهب  ار  همیدق  سرادم  هدومن و  يرتشیب  یسررب  نارظن  بحاص  قیقحت و  لها  عوضوم 

تبـسانم هب  هک  يا  هلاقم  شراگن  تهج  رفرنه  رتکد  ياقآ  بانج  راوگرزب  دنمـشناد  یمارگ ، دـنمجرا و  تسود  لبق  لاـس  دـنچ  رد 
زا دشاب ، یم  یلعف  هاگـشناد  ساسا  هیاپ و  همیدق  سرادـم  نیمه  ناشیا  هدـیقع  هب  دـننک و  هیهت  دنتـساوخ  یم  هاگـشناد  حاتتفا  نشج 
رما نیا  ماجنا  عنام  فلتخم  ياه  يراتفرگ  هک  میامن  يروآ  عمج  ار  همیدـق  سرادـم  هب  عجار  بلاطم  هک  دـندومن  تساوخرد  ریقح 

.دش عقوم  نآ  رد 

هجوت و دروم  تسا  دیما  هدومن  ناشیا  رـضحم  میدقت  هیدـه  ناونعب  ار  نآ  تسا ، هدـش  هدامآ  ّبترم و  ابیرقت  اه  تشاددای  هک  کنیا 
.دنیامرف دزشوگ  ار  نآ  یلامتحا  تاهابتشا  هعلاطم ، نمض  رد  موش و  عقاو  هیلا  راشم  هنامیرک  تیانع 

39 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هراشا اهنادب  بلاطم  لقن  نمض  رد  هک  هدش  هدافتسا  يرایسب  بتک  زا  اه  تشاددای  نیا  فیلأت  يروآ و  عمج  عقوم  رد  انمض 
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.ددرگ یم 

سیفن رایسب  باتک  زا  ما ، هدومن  هعجارم  سرادم  هب  القتسم  دراوم  يرایـسب  رد  دوخ  هکنآ  رب  هوالع  ناهفـصا  رومعم  سرادم  هرابرد 
هبیتک مامت  ناشیا  هک  اجنآ  زا  .ما و  هدرب  يدایز  ياه  هرهب  رفرنه  ياقآ  بانج  فیلأت  ناهفصا » یخیرات  راثآ  هنیجنگ ي   » ياهبنارگ و 
یعفن نآ  ددجم  لقن  رد  دنا ، هدومن  سابتقا  ناشیا  جنرتسد  زا  امومع  دوخ  تافیلأت  رد  زین  نارگید  دنا و  هدرک  طبض  هدناوخ و  ار  اه 

.مدومن افتکا  كردم  رکذ  هب  طقف  ور  نیا  زا  مدیدن ، روصتم 

.دنیامرف هعجارم  ناشیا  باتک  هب  دنروآ  تسد  هب  سرادم  ياه  هبیتک  زا  يرتشیب  عالطا  دنهاوخب  هک  یناسک 

ناهفصا هب  عجار  ندراش  نایب 

رهـش نیا  رد  دـسیون : یم  ناهفـصا  هرابرد ي  یـضیرع ) نیـسح  رتکد  ياقآ  باـنج  همجرت  هحفـص 170   ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش 
رد ایند  هشوگ  ره  زا  ناناگرزاب  دوش و  یم  ادیپ  تسرپ  شتآ  رفاک و  یمیلک و  یحیسم و  ناملسم و  فلتخم  بهاذم  ناوریپ  گرزب 
یم هدنکارپ  ناتسودنه  اصوصخم  فلتخم  عاطقا  دالب و  هب  نآ  زا  شناد  ملع و  تسا و  قرش  ملعلا  راد  ناهفـصا  .دنا  هدمآ  درگ  نآ 

.دوش

یمسا ات  مدیمان  قرـش  ملعلا  راد  ای  ناهفـصا  تسا  ناهفـصا  ینید  سرادم  هب  عجار  هک  ار  اه  تشاددای  نیا  هعومجم  زین  نم  نیاربانب 
.دشاب دوصقم  هدننک  نایب  یّمسماب و  قباطم 

.دوب نآرق  ملع  دندش  لوغشم  نآ  هب  ناناملسم  هک  یملع  نیلوا 

تاـجن و اـیند و  یتخبـشوخ  تداعـس و  بجوم  هک  تسا  یبلاـطم  ماـمت  يواـح  راودا  هیلک  رد  نیملـسم  عیمج  هدـیقع  قباـطم  نآرق 
تاروتسد تسا و  تمایق  رد  يراگتسر 

40 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نأش دـیوجت و  تئارق و  زا  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  نآرق و  هبترم  نیلوا  يارب  نیاربانب  .تسا  لـماک  عطاـق و  يویند  ینید و  روما  رد  نآ 
ریسفت ماکحا و  تایاکح و  صصق و  تایآ و  لوزن 
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نوچ دنتشون و  اهباتک  دندرک و  یعماج  تاقیقحت  قوف  بلاطم  زا  کی  ره  هب  عجار  نادنمشناد  هتفرگ ؛ رارق  هجوت  دروم  تاهباشتم  و 
هّیرظن تابثا  يرگید و  هدیقع ي  ّدر  رد  نادنمـشناد  زا  کی  ره  نآرق » قلخ  دـننام   » تفرگ رارق  فالتخا  دروم  نآ  بلاطم  زا  یخرب 
یتلود هبنج  تافالتخا  نیا  هنماد ي  یهاگ  دش ، رت  یلوصا  رت و  قیمع  نآرق  هعلاطم  بیترت  نیدـب  .دوب  لیالد  نایب  هب  جاتحم  دوخ  ي 

.دمآ یمرب  نیفلاخم  تیذا  رازآ و  ددص  رد  هتفرگ و  رارق  دیاقع  ءارآ و  نیا  زا  یکی  ریثأت  تحت  نامز  هفیلخ  ینعی  تفای  یم 

نآ زا  امیقتـسم  دنتـساوخ  یم  هچنآ  مدرم  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  تاـیح  ناـمز  رد  .دوب  ثیدـحلا » ملع   » نآرق هب  طوبرم  مولع  رگید  زا 
دـندرک و یم  لقن  شترـضح  لوق  زا  هباحـص )  ) دـندوب هدومن  ار  راوگرزب  نآ  رـضحم  كرد  هک  یناسک  اـی  دندیـسرپ  یم  ترـضح 

.دوبن نیب  رد  یفالتخا  ابیرقت 

روحم زا  تسا ، روطسم  خیراوت  رد  هک  هنوگ  نادب  ترـضح  نآ  ینیـشناج  عوضوم  دندومرف و  تلحر  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هکیماگنه 
تاغیلبت هب  تسد  دوخ  ياهراک  فادها و  دربشیپ  يارب  دـندمآ ، راک  يور  يرگید  زا  سپ  یکی  هثالث  يافلخ  هدـش و  جراخ  یلـصا 

.دندومن ّتیلاّعف  هب  عورش  دوخ  عفن  هب  هدومن و  عمج  دوخ  درگ  ار  يا  هّدع  هدز و  يراد  هنماد 

یساسا افلخ ، مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نارادفرط  نیب  قافن  فالتخا و  دش ، یمالـسا  تفالخ  عزانمالب  ثراو  هیواعم  هکیماگنه 
ور نیا  زا  دندرک ، ثیدح  لعج  هب  عورـش  هک  دومن  درگ  دوخ  فارطا  رد  ار  يا  هدـع  هوشر ، لوپ و  اب  هیواعم  .دـش  رتراد  هشیر  رت و 

امومع هباحص  افلخ ، نامز  رد  .دش  يرتشیب  لمأت  قمعت و  دنمزاین  ثیدح  ملع 

41 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رد هچ  رگا  دندوب - داقتعا  كاپ  ینادرم 
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نآ لوق  زا  دـندوب  هدومن  مرکا  لوسر  رـضحم  كرد  هک  اجنآ  زا  اّما  دـش - یم  تفای  روفو  هب  مه  رگ  هلیح  دایـش و  ینادرم  اهنآ  نیب 
يدایز هدع  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تداهش  ات  ربمغیپ  تلحر  زا  لاس  یـس  لوط  رد  .دندیناسر  یم  نیملـسم  هب  ار  ثیداحا  ترـضح 
كرد ار  ص )  ) ربـمغیپ رـضحم  هک  دـنداد  يرگید  مدرم  هب  ار  دوخ  ياـج  دـندرم و  يداـع  تلاـح  رد  هچ  اـهگنج و  رد  هچ  اـهنآ  زا 

.دندوب هدرکن 

هطـساو اب  ار  ثیدح  الوا  اریز  دندیـسر  یمن  لوا  هتـسد  ماقم  هب  ثیدح  لقن  رظن  زا  هتـسد  نیا  نیعبات )  ) دندوب هدید  ار  هباحـص  نکل 
هقبط ره  تشذگ و  یم  رتشیب  نامز  هچ  ره  .دـندرک  یم  تیاور  بذاک  هاوخ  قداص و  هاوخ  یـسک  ره  لوق  زا  ایناث  دـندرک ، یم  لقن 
هیواز ود  رد  الثم  هک  ییاج  ات  دش  یم  رتریگ  مشچ  رتشیب و  فالتخا  داد ، یم  دعب  هقبط ي  هب  ار  دوخ  هفیظو  تفر  یم  نیب  زا  هک  يا 

ره دندومن و  یم  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  فلتخم  لوق  ود  دـندوب - هقث  لداع و  ارهاظ  ود  ره  هک  ثدـحم - رفن  ود  ربمغیپ  دجـسم 
سک نالف  تفگ  یم  وا  هک  مدینش  سک  نالف  زا  نم  هک  تیفیک  نیدب  دندرمـش ، یم  ار  ثیدح  نایوار  دوخ  لوق  تابثا  تهج  کی 

 ... هک دندومرف  ص )  ) ربمغیپ الثم  هک  مرکا  ربمغیپ  ات  بیترت  نیمه  هب  و 

.دش یم  ماجنا  دجسم  رد  ثیدح  نآرق و  رد  ثحب  ینعی  لامعا  نیا  مامت  هیلوا  ياهنرق  رد 

یعمج دندومرف و  یم  ثیدح  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - دجـسم  رد  مالـسلا - اهیلع  قداص - ترـضح  رقاب و  ترـضح 
ثیداحا هدش و  ضیفتسم  ناشیا  رضحم  زا  دنا ، هتشون  رفن  رازه  راهچ  زا  رتشیب  ار  اهنآ  هدع ي  نامز  لوط  رد  هک  ریثک 
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.تسا هدش  لقن  ثیدح  بتک  رد  لوصا  نیا  زا  یخرب  دوش و  یم  هتفگ  لصا »  » نانآ باتک  هب  هک  دنتشون  یم  ار  ترضح  نآ 

42 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

كردم اب  ار  مالسلا - هیلع  قداص - ترضح  زا  نایوار  دادعت  تسا  هتشون  هعیش  لاجر  رد  هک  یباتک  رد  رصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی 
.دش دهاوخ  رتشیب  یلیخ  نانآ  دادعت  دوش ، یسررب  هعلاطم و  رتشیب  رگا  هدنراگن  هدیقع  هب  هدیناسر و  ( 6000  ) رفن رازه  شش  هب 

مولع رد  يا  هزات  ثحابم  نانآ ، مولع  اب  ییانشآ  برغم و  قرشم و  اب  نانآ  ییانـشآ  نیملـسم و  تاحوتف  رثا  رد  موس  مود و  نورق  رد 
قیقحت هب  عورش  نیفلاخم  ّدر  نآ و  تابثا  رد  هدش و  لیامتم  هزات  دیاقع  زا  یکی  هب  مالسا  نادنمشناد  زا  کی  ره  دش و  ادیپ  یمالسا 

.تفرگ لکش  مالک  ملع  اجنیا  زا  دندرک و  هلداجم  ثحب و  و 

هتـشادن و نآ  نارادفرط  دیاقع و  ءارآ و  کی  کی  رکذ  هب  جایتحا  هدنـسیون  اجنیا  رد  تفرگ ، بهذم  گنر  فوصت  نانوی و  هفـسلف 
.دهد یم  عاجرا  لحن  للم و  بتک  هب  ار  نیبلاط 

، دوـش یم  ثحب  ماـکحا  عورف  زا  شناد  نیا  رد  .دوـب  هقف  ملع  تفاـی  جاور  مـالک  مـلع  اـب  ناـمزمه  مالـسا  رد  هـک  یملع  نیمراـهچ 
، تفای دوجو  فلتخم  رظن  ود  ملع  نیا  رد  .دوش  یم  وگو  تفگ  دـیاقع  کی  کی  تابثا  نید و  لوصا  زا  مـالک  ملع  رد  هکناـنچمه 

ياج هب  دیاب  لعنلاب » لعنلا  قباط   » ار تسا  هدومرف  ربمغیپ  هچنآ  درک و  دیابن  ماکحا  رد  یتلاخد  فرـصت و  هنوگچیه  دنتفگ : يا  هدع 
.دومن كرت  دیاب  ار  تسا  هدومرفن  روتسد  نآ  هرابرد  ربمغیپ  ای  هدوبن  نامز  نآ  رد  هچنآ  دروآ و 

كرادم زا  ماکحا  رد  داهتجا  طابنتسا و  رگید  هتسد 
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رظن اب  اهقف  زا  کی  ره  هیرظن  نوچ  دـنداد و  رارق  لامعا  هیاپ ي  ار  داـهتجا  دـنا و  هدـش  لـئاق  لـقع ) راـبخا ، تنـس ، باـتک ،  ) همزـال
کی ره  دندش و  میـسقت  فلتخم  ياه  هتـسد  هب  نیملـسم  رظن  نیا  زا  دـمآ و  دـیدپ  اهقف  نیب  فالتخا  عوضوم  دوب ، فلتخم  يرگید 

.دندرک ادیپ  ینارادفرط 

یم نامز  هچ  ره  نکیل  .تفر  یم  رامـش  هب  يدحاو  ملع  تقیقح  رد  دش و  یم  سیردـت  اج  کی  مولع  نیا  یمالـسا  دـهع  لیاوا  رد 
مولع مامت  هک  نانچ  مه  .دیدرگ  یم  ازجم  رگید  مولع  زا  تفای و  یم  شرتسگ  مولع  نیا  انمض  دش و  یم  رتشیب  فالتخا  تشذگ ،

43 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.دنا هدومیپ  ار  لحارم  نیمه 

دیاب امازلا  دنـشاب ، رظن  بحاص  هدومن و  یتاعلاطم  قوف  ياه  هتـشر  زا  یکی  رد  دنتـساوخ  یم  هک  یناـسک  هک  تسین  رکذـت  هب  مزـال 
یهیدب .دنیامن  طابنتـسا  دوجوم  كرادم  زا  ار  مزال  بلاطم  دنناوتب  ات  دنـشاب  هدـناوخ  هیارد  لاجر و  نایب و  یناعم و  وحن و  فرص و 
قیقحت رتشیب  نآ  رد  نادنمشناد  دش  یم  سمل  رتشیب  اهنادب  جایتحا  هچ  ره  هتفای و  یلماکت  ریس  نورق  لوط  رد  زین  مولع  نیا  هک  تسا 
لیمکت هریغ  نایب و  یناعم  هیارد و  لاجر و  لوصا و  وحن و  فرـص و  هغللا و  هقف  تغل و  مولع  دندومن و  فیلأت  اهباتک  دندومن و  یم 

.دیدرگ

، دـندرک یم  سیردـت  دوخ  ياه  هناخ  ای  دـجاسم و  رد  نیـسردم  امومع  دوب و  فلتخم  مولع  نیا  نایوجـشناد  دادـعت  هیلوا  نورق  رد 
يور سرادم  نامتخاس  هب  ور  نیا  زا  دننک و  داجیا  یبسانم  ياه  لحم  سیردت  يارب  هک  دندش  روبجم  دعب  هب  مراهچ  نورق  زا  نکیل 

.دریگ یم  لکش  سرادم  ریذپان  للخ  يانب  بیترت  نیدب  .دندروآ و 

هیوفص نامز  رد  سرادم  دادعت  ترثک 

رد هدوب و  تختیاپ  هبترم  نیدنچ  یمالسا  هرود  رد  ناهفصا 
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هیوفـص نارود  زا  لبق  راثآ  امومع  هک  دنا  هدومن  مادقا  سرادم  دجاسم و  نتخاس  رد  املع  ماکح و  ارزو و  ناهاشداپ و  يا  هبترم  ره 
.تسا هتفر  نیب  زا  زین  يوفص  دهع  راثآ  زا  يرایسب  هتفر و  نیب  زا 

: زا دنترابع  دنا  هداد  رارق  شیوخ  تختیاپ  ار  ناهفصا  هک  نیطالس  هلسلس 

( جیوادرم  ) دایز لآ  - 1

هملاید - 2

هقجالس - 3

رفظم لآ  - 4

44 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ولنویوق قآ  - 5

هیوفص - 6

( ناخ دارم  یلع   ) هیدنز - 7

هتشادن دوجو  يا  هسردم  الصا  هملاید  دهع  رد  ارهاظ  تسا و  هدنامن  یقاب  يرثا  هنوگچیه  ابیرقت  هقجالس  هملاید و  هرود  سرادم  زا 
تشد هلحم  رد  هیماظن »  » مان هب  ار  دوخ  هسردم  کلملا  ماظن  هجاوخ  یقوجلس  هاشکلم  نامز  رد  تسا ، هدوب  سیردت  لحم  دجاسم  و 

مهد نرق  ات  هک  درک  انب  دنا - هتفگ  تشدرد »  » مه يور  ار  تشد  هلحم  تسا و  فورعم  یچقوط  هب  نونکا  هک  رد -» هلحم   » ناهفـصا
يراثآ شیب  مک و  اهولنویوق  قآ  رفظم و  لآ  هرود  زا  دنا  هدوب  نآ  سیردت  تیلوت و  رما  يدصتم  دنجخ  لآ  نادناخ  هدوب و  دوجوم 

زا نادنمشناد  هدوب و  ناهفصا  رد  شناد  ملع و  ناشخرد  رصع  هیوفص  هرود  دوش  یم  هراشا  اهنآ  هب  باتک  نتم  رد  هک  تسا  دوجوم 
تکلمم هب  ار  نانآ  يوفص  نیطالس  ای  هدومن و  یملع  نوناک  نیدب  يور  نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  صخالاب  یمالـسا  کلامم  فارطا 
سیردـت لیـصحت و  هب  ملع  بلاـط  یعمج  نآ  رد  دوب و  يا  هسردـم  نزرب  يوـک و  ره  رد  .دـنا  هدرک  یم  توـعد  تختیاـپ  دوـخ و 

.دنا هتشاد  لاغتشا 

: دسیون یم  نآ  ياهانب  تمظع  ناهفصا و  هرابرد ي  دوخ  همانرفس ي  رد  ندراش 

: دراد دوجو  ریز  ياهانب  ناهفصا  رهش  راصح  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  نم  ياه  تشاددای  هجیتن 

مامح ارسناوراک و 272  هسردم و 1802  دجسم و 48   162
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.ناتسربق و 12 

تالحم رد  دنفـسوگ و  رازه  ود  ناهفـصا  رهـش  لخاد  رد  هنازور  .دـنعقاو  رهـش  جراـخ  اهناتـسربق  ناریا  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب 
.دوش یم  هتشک  سأر  دصناپ  رازهکی و  جراخ 

.تسا هدماین  رامشب  دوش  یم  حبذ  یهاش  خبطم  رد  هزور  همه  هک  يدنفسوگ  سأر  دون  باسح  نیا  رد  هتبلا 

45 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  نآ  سرادم  دجاسم و  هب  ناهفصا  فلتخم  تالحم  حرش  نمض  رد  شیوخ  همانرفس  رد  ندراش 

هناخرفاسم ناتسربق / ارسناوراک / رازاب / مامح / هسردم / دجسم / ینوکسم / هناخ  هلحم / هینبا  عون  فیدر /

/-/- نیدنچ / 4 /-/-/- 80 یچقوط / هلحم  / 1

/-/- 15 / 12 / 20 / 8 / 12 / 1111 وجاوخ / هلحم  / 2

/-/- 24 /- 19 / 5 / 12 / 2000 دابآ / سابع  هلحم  / 3

1 / 3 / 2 /-/ 2 / 2 / 207 فسوی / خیش  هلحم  / 4

/- 11 / 5 / 4 /-/ 8 / 882 دابآدیب / هلحم  / 5

1 /-/ 2 /-/-/ 2 / 85 تشدرد / هلحم  / 6

/-/- 4 /-/-/ 2 / 150 یچلفلف / هلحم  / 7

2 / 1 /-/ 4 /-/-/ 2 / 158 نایدمحا / دّیس  هلحم  / 8

2 / 2 /-/-/-/ 2 / 28 ناّرک / هلحم  / 9

/- ددع دنچ  باب /-/ دنچ  /-/ 1 دابآ /-/ تداعس  هلحم  / 10

2 /-/-/-/-/-/ 611 دابآ / سمش  هلحم  / 11

.دوش هعجارم  ندراش  همانرفس  تاحفص 127 و 142 و 164 و 165 و 169  هب  * 

اهرهش باقلا 
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ار یخرب  ـالثم  دنتـشون ، یم  یباـقلا  مدرم  فلتخم  تاـقبط  زا  کـی  ره  تهج  هکناـنچمه  میدـق  نیلـسرتم  ناگدنـسیون و  نایـشنم و 
 ... ار يا  هدع  بانج و  ار  یخرب  نأشیلاع ،

نیا زا  يا  هراپ  مان  هب  ـالیذ  دنتـشون  یم  یباـقلا  دـنتفرگ  یم  رظن  رد  اهرهـش  نآ  يارب  هک  یتابـسانم  هب  زین  اهرهـش  يارب  دنتـشون  یم 
: دوش یم  هراشا  باقلا 

46 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناردنزام ير و  ياهرهش  لداعم  دالبلا  فرشا  - 1

توملا رهش  لداعم  لابقالا  هدلب  - 2

مق رهش  لداعم  دالبلا  هجح  - 3

ناهفصا رهش  لداعم  دالبلا  ریخ  - 4

دزی رهش  لداعم  ردنکسا  نادنز  - 5

راد - 6
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لیبدرا رهش  لداعم  داشرالا 

نامرک رهش  لداعم  نامالا  راد  - 7

ناجیهال مق و  ياهرهش  لداعم  نامیالا  راد  - 8

دابآردیح رهش  لداعم  داهجلا  راد  - 9

نارهط دادغب - ياهرهش  لداعم  هفالخلا  راد  - 10

ناهفصا ناهاشنامرک - ياهرهش  لداعم  هلودلا  راد  - 11

تاره نادمه - نیوزق - روپناهرب - ياهرهش  لداعم  رورسلا  راد  - 12

مارگلب دادغب - رهش  لداعم  مالسلا  راد  - 13

ناجنز هوک -) ربا   ) وقربا ياهرهش  لداعم  هداعسلا  راد  - 14

روهال تاره و  نیوزق - نارهت - زیربت - ناهفصا - ياهرهش  لداعم  هنطلسلا  راد  - 15

نیوزق رهش  لداعم  هتسلا  راد  - 16

يوخ رهش  لداعم  افصلا  راد  - 17

يوخ رهش  لداعم  دابعلا  راد  - 18

زاریش ناهفصا - ياهرهش  لداعم  ملعلا  راد  - 19

دابآرتسا رهش  لداعم  حتفلا  راد  - 20

زاریش رهش  لداعم  لضفلا  راد  - 21

دهشم رهش  لداعم  سدقلا  راد  - 22

47 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اراخب رهش  لداعم  بتکلا  راد  - 23

رادمتسر ناردنزام - ناتسربط - تشر - ياهرهش  لداعم  زرملا  راد  - 24
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ناهفصا لباک - نارهت - زاریش - دادغب - ياهرهش  لداعم  کلملا  راد  - 25

ورم نالیگ - رتشوش - ناشاک - دابآرتسا - ياهرهش  لداعم  نینمؤملا  راد  - 26

مق نیوزق - رهش  لداعم  نیدحوملا  راد  - 27

هیمورا رهش  لداعم  طاشنلا  راد  - 28

نانمس رهش  لداعم  ءارزولا  راد  - 29

زیربت خلب - رهش  لداعم  مالسالا  هبق  - 30

نارهت رهش  لداعم  لاجرلا  هبصق  - 31

دادغب رهش  لداعم  مالسلا  هنیدم  - 32

نیئان رهش  لداعم  افرعلا  هنیدم  - 33

زاریش رهش  لداعم  نامیلس  کلم  - 34

زاریش رهش  لداعم  نامیلس  تکلمم  - 35

تسد هب  بتک  هعلاطم  نمـض  رد  ریقح  تسا  هدشن  رکذ  اج  نآ  رد  هچنآ  هدومن و  لقن  زاریـش  ملعلا  راد  باتک  زا  ار  باقلا  نیا  رتشیب 
.ما هدروآ 

48 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

[ ناهفصا ینید  سرادم  ]

یلع ریش  اقآ  هسردم   1

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

یشنم رصق  هلحم  سردآ :

( یلع ریش  اقآ  هچوک   ) کلامملا

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

ریزو مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 
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( هماع ردص   ) تافوقوم

مامح هک  تسا  یلع  ریش  اقآ  هچوک  یئاهب  خیش  مامح  زا  دعب  تشدرد  هلحم  فارطا 
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هرود رد  ترادص  ماقم  ياراد   ) تساجنآ رد  هماع » ردص   » تافوقوم ریزو  مانب  هسردم  دراد و  دوجو  مان  نیدب  يدجسم  هسردم و  و 
( يوفص

.دشاب یم  ریبک  سابع  هاش  یفوتسم  يدابآ  تلود  یلع  هاش  اقآ  نامه  یلع  ریش  اقآ  زا  دارم 

49 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

روفاک اقآ  هسردم   2

.ق .ه   1069 تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دابآدمحا سردآ :

مود سابع  هاش  مرح  ياه  هجاوخ  زا  یکی  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رازاب یـشاب و  یچپوت  رازاب  ترواجم  رد  يا  هسردـم  لاس 1069  رد  هک  دوب  مود  سابع  هاش  مرح  ياـه  هجاوخ  زا  یکی  روفاـک  اـقآ 
(. دابآدمحا ناخ  دجسم  یلاوح  رد   ) دیامن یم  ثادحا  نیما  دّمحم 

هرهچ هدوب ، یتنطلـس  تارهاوج  نئازخ و  ظفاحم  رابرد و  ناـگجاوخ  زا  یکی  صخـش  نیا  دـیامن : یم  یفرعم  نینچ  ار  يو  ندراـش 
درک یم  تبحـص  هب  عورـش  شحف  اـب  هتـسویپ  .تـسا  هداد  یم  ازـسان  مانـشد و  هراوـمه  تـشاد و  شارخ  شوـگ  ییادـص  تـشز و 

، مدرک هعجارم  وا  هب  يراک  يارب  هک  دوب  ناهفصا  هب  نم  مود  رفـس  رد  مدرک  تاقالم  وا  اب  هک  یلّوا  هعفد ي  نایحیـسم ، اب  اصوصخم 
یسراف نابز  هب  متشادن  هویش  نینچ  هب  تداع  نم  نوچ  یلو  درک  مانشد  هب  عورش  دوخ  تداع  ربانب  مناد  یمن  یسراف  هکنیا  روصت  هب 

نم هب  خساپ  رد  .دتـسرفن  امـش  دزن  رگید  ارم  هک  درک  مهاوخ  اعدتـسا  هاش  زا  دـیهد  مانـشد  زاب  نم  هب  رگا  اقآ  متفگ : وا  هب  یحیـصف 
یم هدهاشم  بلغا  یلو  درک  یم  راتفر  بوخ  رایسب  نم  اب  سپ  نآ  زا  دیدمآ  شوخ  دینک ، یم  تبحـص  بوخ  یـسراف  امـش  تفگ :

.درک یم  راتفر  یعضو  نیرتدب  هب  ناگرزب  نایعا و  اب  يدمآ  شیپ  نیرتمک  اب  هک  دش 

هدش و يراّجح  يرمرم  یگنس  حول  رب  هک  نآ  رد  رس  هبیتک  زا  ریغ  هسردم  نیا  زا  و 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


رد

50 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یم رکذ  دوخ  همانرفـس  رد  ندراش  .هدنامن  ياج  رب  يرثا  تسا  هداهن  يا  هشوگ  رد  ناخ  دجـسم  ياه  هفرغ  زا  یکی  رد  رـضاح  لاح 
ارـسناوراک و هسردم  رانک  رد  درک و  تیادـه  دوخ  هسردـم  هب  ارم  يو  دور  یم  روفاک  اقآ  ندـید  هب  يراک  يارب  هک  یماگنه  دـنک ،

رخاوا نیا  ات  تسا و  هدوب  ناخ  دجـسم  هب  هتـسویپ  ای  رهن و  راـنک  هسردـم  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  دـشاب و  یم  يا  هچرازاـب  غاـب و 
دوجو هسردـم  نیا  زا  یئاهامن  قاط  اهزود » هنیپ  غاب   » هب فورعم  اه  یکیدزن  نآ  رد  یغاـب  رد  دـننک  یم  ناـیب  دـنا و  هدـید  هکناـنچ 

یم اجنآ  زا  نونکا  هک  يرهن  هتشاد و  رارق  اج  نامه  امتح  هسردم  نیا  تسا و  هدش  ینوکـسم  ياه  هناخ  هب  لیدبت  نونکا  هک  هتـشاد 
طاطخ یماما - اضر  دّمحم  طخ  هب  هک  هسردـم  نیا  هدـنام  ياج  هب  هبیتک  زا  هکنانچ  تسا ، هدرک  یم  روبع  هسردـم  طسو  زا  درذـگ 

.تسا هدش  هتخاس  لاس 1069  رد  هسردم  نیا  دوش ، یم  دافتسم  ریهش -

دجاسم نامتخاس  رد  مه  هسردـم  نیا  یناـمتخاس  حـلاصم  اـیوگ  تسا  هتفر  نیب  زا  هدراذـگ و  یناریو  هب  ور  جـیردت  هب  هسردـم  نیا 
دوش یم  يرادهگن  دابآدـمحا  خـیطبلا  راد  هلحم  رد  ناخ  دجـسم  رد  هک  روبزم  هسردـم  زا  يا  هبیتک  قبط  .تسا  هتفر  راک  هب  دـیدج 

.تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  هبیتک  نامه  زج  هسردم  نآ  زا  هک  ددرگ  یم  مولعم 

51 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نزاخ لامک  اقآ  هسردم   3

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

.تسا مولعمان  شناکم  هک  يوفص  دهع  هسردم  تفه  سردآ :

.تسا هدوب  نآ  یناب  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  هنازخ  عمج  بحاص  لامک  اقآ  يراذگ : مان  ّتلع 

ناشن تسا و  هدنام  یقاب  نآ  زا  يا  هبیتک  اهنت  هک  ناهفصا ] یخیرات  راثآ  هنیجنگ  ]
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ياهانب زا  هسردم  تفه  زا  یکی  هب  قلعتم  الامتحا  تسین و  صخـشم  شیاج  مه  هسردم  تسا و  هّیوفـص  هرود  راثآ  زا  هک  دـهد  یم 
.تسا هّیوفص  رصع 

ثادحا کلهتسم »  » هلحم رد  يا  هسردم  يوفص ، نیسح  ناطلس  هاش  هنازخ  عمج  بحاص  لامک  اقآ  : » دسیون یم  هداز  ناطلس  نیسح 
نآ نامتخاس  مامتا  خیرات  هدمآ ، تسد  هب  هسردم  زا  هک  يا  هبیتک  ساسا  رب  .تسا  هدنامن  ياج  رب  نآ  زا  يرثا  نونکا  هک  دـیامن  یم 

.تسا هدوب  .ق  .ه  لاس 1108  رد 

زا یـشخب  باتک  فلؤم   » نایتشهب سابع  ياقآ  دـشاب و  یم  قباس  نوران  ناـبایخ  یناـقلاط ، ناـبایخ  رد  ناـخ  میحر  دجـسم  رد  هبیتک 
ناتـسراگن هچوک ي  لوا  الامتحا  لامک  اقآ  هسردـم  هک  دـنراد  هدـیقع  ناهفـصا » یلم  راثآ  نمجنا  ياـضعا  زا  یلم و  راـثآ  هنیجنگ 

لاس رد  نآ  هبیتک  قباـطم  تسا و  هتـشذگ  یم  نآ  طـسو  زا  يداـشرف  رهن  ارهاـظ  هدوب و  دودـح  نیا  یلعف و  رورـسم  يوک  کـیدزن 
«. دشاب یم  يداشرف  رهن  لابند  هسردم  تفه  ءزج   » تسا هدش  هتخاس   1108

52 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

كرابم اقآ  هسردم   4

.ق .ه   1105 تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

ظفاح نابایخ  رد  عقاو  ینامرک  هچوک ي  رد  عقاو  هناگتفه  سرادم  زا  یکی  سردآ :

.تسا هدوب  يوفص  نامیلس  هاش  ناگجاوخ  زا  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد .تسین  مولعم  نآ  يانب  خیرات  هتخاس و  ناهفصا  رهـش  رد  هدوب  يوفـص  نامیلـس  هاش  ناگجاوخ  زا  هک  كرابم  اقآ  ار  هسردم  نیا 
هـسردم نیا  تسا  نکمم  .تسین  نآ  زا  يرثا  العف  هتـشگ و  ناریو  هک  تسا  هناگتفه  سرادـم  زا  یکی  ایوگ  هدوب و  ریاد  لاس 1105 

« يودهم  » .تسا هتشاد  رارق  ینامرک  هار  راهچ  هب  ظفاح  نابایخ  زا  بعشنم  ینامرک  هچوک  رد 

53 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

الوج روناقآ  هسردم   5

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

تشدرد هّلحم ي  سردآ :
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ع)  ) الوم روضح  ّتیونعم  ّتینارون و  ظاحل  هب  دیاش  يراذگ : مان  ّتلع 

، نیا زا  دعب  : » دسیون یم  تشدرد  ینیسح و  هلحم  یگدنز  تشیعم و  ّتیعضو  زا  یشرازگ  نایب  نمض  دوخ ، همانرفس ي  رد  ندراش  ]
هک تسا  الوج  روناقآ  هسردم ي  سپس  میـسر ، یم  رتنالک  هناخ ي  لیهـس و  غاب  هسردم ي  هب  یـضاق ) رفعج  ازریم  لزنم   ) هناخ نیا 

تسا ییاپ  ياج  کی  ره  يور  هدش و  بصن  گنر  یمشی  يرگید  گنر و  دیفـس  یکی  گرزب ، رمرم  گنـس  ود  نآ  بارحم  يالاب 
نآ زا  ندراش  هک  یمدـق  ياج  زونه  تشدرد - هلحم  رد  روناـقآ - دجـسم  رد  .دـنناد  یم  ع )  ) یلع ترـضح  هب  بوسنم  ار  اـهنآ  هک 
نآ زا  اج  کی  رد  ندراش  نوچ  تسا  روناقآ  دجسم  نامه  روناقآ  هسردم  دایز  لامتحا  هب  نیاربانب و  تسا  دوجوم  دیوگ ، یم  نخس 

[ .دنک یم  دای  نآ  زا  دجسم ، مان  اب  رگید  یعضوم  رد  هسردم و  مان  اب 

يا هسردم  هدیدرگ ، داجیا  ناتسبش  هیلّوا ، سیسأت  زا  دعب  ياه  هرود  رد  هک  دجسم  زا  یتمسق  رد  تسا  نکمم  يودهم :] ياقآ  رظن  ]

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


، تارجح ندوب  هنکس  زا  یلاخ  تلع  هب  ینیوزق ) میهاربا  دّمحم  جاح  موحرم   ) دجـسم تعامج  ماما  رظن  ریز  هک  تسا  هتـشاد  دوجو 
.دشاب هدش  دجسم  ناتسبش  هب  لیدبت 

54 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

انیس نبا  هسردم   6

يوفص هرود ي  زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

هیعیفش هسردم  یکیدزن  رد  تشدرد  هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  نآ  یناب  يدابآ  نوتاخ  لیعامسا  دّمحم  ریم  موحرم  گرزب  دهتجم  يراذگ : مان  ّتلع 

رد تسا و  هتـشاد  هدهع  هب  ار  هیوکاک  هلودلا  ءالع  ترازو  يدنچ  یناریا - ریهـش  فوسلیف  انیـس - یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  يودـهم ] ]
تسا و یقاب  زونه  زورما ) تشد  رد   ) تشدلا باب  هقطنم  رد  انیـس  نبا  هسردم  هّبق ي  .هدرک  یم  مه  سیردت  ترازو ، لاغتـشا  نمض 

.دنناوخ یم  انیس » یلع   » مان هب  ار  نآ  ادودح  نآ  مدرم  هماع ي 

یلیخ هسردم  نیا  انیقی  یلو  هدنامن  یقاب  هسردم  زا  دبنگ  نیا  کچوک  نامتخاس  زا  ریغ  یکرادم  هچ  رگ  «: » مالـسا گنهرف  خـیرات  »
هک یغاب  طایح و  هّیقب ي  دنا و  هتخاس  یناث  سابع  هاش  هرود  رد  ار  هّیعیفش  هسردم  نآ ، زا  یتمـسق  يایاقب  زا  الامتحا  هدوب و  گرزب 

سیردت ّلحم  هدش و  یم  عقاو  هسردم  نیا  لامـش  رد  دـبنگ  نیا  تسا و  هدـیدرگ  ینوکـسم  ياه  هناخ  هب  لیدـبت  هدوب  نآ  رانک  رد 
تسا و هدش  یم  لماش  زین  ار  هّیعیفـش  هسردم  بونج  زا  هسردم  دودح   » دنتفگ یم  انیـس  نبا  هسردم ي  دبنگ  نآ  هب  هک  تسا » هدوب 

دجـسم تشدرد  هلحم  رد  انیـس  نبا  هّبق ي  ترواـجم  رد  .دوـش  یم  صّخـشم  هسردـم  تمظع  یگرزب و  تمـسق ، نـیا  هـب  هجوـت  اـب 
يایاقب نآ  رد  رس  زارفرب  هک  دراد  دوجو  یکچوک 

55 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هک هدش  ادیپ  یتقو  هسردم  نیا  سیسأت  رکف  انمض  .دراد  مان  هتسدلگ »  » رانم هدنام و  یقاب  یقوجلس  هرود ي  زا  هرانم  کی 
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.دوب هدرک  ادیپ  یّلقتسم  یسایس  تایح  ناریا 

هتشاد و لاغتشا  سیردت  هب  نآ  رد  انیس  یلع  وبا  سیئرلا  خیش  هک  تسا  يا  هسردم  تشگ  ریاد  ناهفـصا  رد  هک  يا  هسردم  نیتسخن 
دهع زا  شیپ  سرادـم  نیا  دوجو  هّجوتم  هک  تسا  سرادـم  یناب  نیتسخن  کلملا  ماظن  هک  دـنا  هتفگ  میدـق  ناّققحم  زا  یخرب  هکنیا 

.دنا هدوبن  کلملا  ماظن 

56 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يزار دوعسم  وبا  هسردم   7

هّیوفص هرود  زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  نآ  يراک  یشاک  ردرس  هعقب و  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  ّتیعضو :

: سردآ

يرجه موس  نرق  نیثّدحم  ناگرزب  زا  دوعسم  وبا  يراذگ : مان  ّتلع 

، ناهفصا مدرم  هّجوت  رد  رثؤم  رایـسب  ياه  هرهچ  زا  ار  وا  یـضعب  تسا  يرجه  موس  نرق  نیثّدحم  ناگرزب  زا  يزار  دوعـسم  وبا  خیش 
هعماـج رد  وا  ياهینارنخـس  ظـعاوم و  ناهفـصا و  هب  وا  ندـمآ  ناتـساد  دـنناد و  یم  ع )  ) یلع ـالوم  تـمظع  ّتیـصخش و  هـب  تبـسن 

.دنرامش یم  وا  عّیشت  رب  يدنس  ار  ترضح  نآ  هب  تراسج  زا  وا  يریگولج  نازرگنر و 

بیرخت ار  نآ  هب  ّقلعتم  راثآ  ریاـس  هاـقناخ و  هعقب و  اـنبم  نیمه  رب  هدومن و  بوسحم  ّتنـس  لـها  هّیفوص ي  خـیاشم  زا  ار  وا  یـضعب 
.دنا هدومن 

يراک یشاک  ردرس  هعقب و  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  یلو  .تشاد  يدایز  ترهش  مراهچ  نرق  يادتبا  زا  يزار  دوعـسم  وبا  خیـش  هاقناخ 
.تسا هدنامن  یقاب  هعومجم  نآ  زا  يزیچ  نآ ،

57 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کیب رایدنفسا  هسردم   8

.ق .ه  لاس 1000  دودح  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

کیب رایدنفسا  هچوک  یشاقن  قوس  راهچ  رازاب  بنج  سردآ :
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.تسا هدوب  لوا  سابع  هاش  يارما  زا  کیب  رایدنفسا  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

لّوا سابع  هاش  يارما  زا  کیب  رایدنفـسا  ياهانب  زا  هسردم  نیا  دـسیون : یم  هحفص 28 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » باتک رد  يودهم ] ]
نابایخ هب  هک  اّیرث  نابایخ  رد  یـشاقن  قوس  راهچ  باخرچ و  هلحم  ترواجم  رد  هک  تسا  يریاب  نیمز  نآ  لحم  نونکا  تسا و  هدوب 

.تسا عقاو  هداد ، مان  رییغت  نایدحوم » دیهش  »

هک تسا  ناهفصا  ياه  هچوک  نیرت  میقتسم  نیرتگرزب و  زا  یکی  یمدق  دنچ  رد  دیوگ : یم  هحفص 134 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش 
هک تسا  قوس  راهچ  ود  نآ  ياهتنا  ود  رد 
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.دنمان یم  کیب  رایدنفسا  قوس  راهچ  ار  يرگید  یبونج و  قوس  راهچ  ار  یکی  تسا ، يرجآ  ياهزرج  دبنگ و  ياراد  کی  ره 

ار نآ  وس ، راهچ  نآ  ّتیمها  هب  هّجوت  نودـب  رما  نایّدـصتم  تفرگ و  رارق  سابع  هاش  نابایخ  ریـسم  رد  کـیب  رایدنفـسا  قوس  راـهچ 
ای بکوک و  جاح  غاب  ترواجم  رد  کیب  رایدنفـسا  هسردـم  لـحم  ارهاـظ  تسا و  یقاـب  زونه  یبونج  يوس  راـهچ  دـندرک و  بارخ 

غاب نیمه  زا  یتمـسق  رهورف  مامح  دنا ، هتخاس  هناخ  نآ  رد  هدش و  میـسقت  العف  زین  بکوک  جاح  غاب  .دـشاب  یم  غاب  دوخ  زا  یتمـسق 
.تسا

رابرد نیرواشم  زا  یکی  سینا »  » هب فورعم  کیب  رایدنفسا  ناهفصا ] گنهرف  خیرات  ]

58 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

لحم .تسا  هدش  توف  لاس 1033  رد  هتشاد و  ار  مرح  تافیرشت  تسایر  ای  یـشاب  یـساغآ  کیـشیا  ماقم  هک  هدوب  ریبک  سابع  هاش 
.تسا هتشاد  رارق  دوش  یم  هدیمان  کیب  رایدنفسا  نونکا  مه  هک  يا  هچوک  رد  یشاقن و  قوس  راهچ  رازاب  بنج  وا  هسردم 

.درادن دوجو  نونکا  هسردم  نیا  هدمآ ] هداز  ناطلس  نیسح  باتک  رد  هچنآ  قباطم  ]

59 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دالوف تخت  هلیعامسا -» هسردم  دبنگ   » دالوف تخت  هلّیعامسا  هسردم   9

يوفص نیسح  ناطلس  راگزور  رد  تخاس : لاس 

هکورتم اّما  اجرباپ  تیعضو :

يدابآ نوتاخ  هیکت  تارباخم ، يوربور  ناهفصا ، دالوف  تخت  سردآ :

.تسا هدوب  نآ  یناب  يدابآ  نوتاخ  لیعامسا  دّمحم  ریم  اقآ  يراذگ : مان  ّتلع 

ملاع لضاف  دنس  دّیس  تدالو  دیوگ : یم  مکی  یس و  رازه و  لاس  عیاقو  نمض  ماوعالا » نینسلا و  عیاقو   » رد يدابآ  نوتاخ  يودهم ] ]
.یکز دّمحم  انالوم  دنوخآ  هیکت ي  یکیدزن  رد  دندوب  هتخاس  دوخ  هک  تسا  يا  هسردم  رد  دّیس  ربق  هدیدرگ و  عقاو  لاس  نیا  رد 

.دشاب یم  دالوف  تخت  هناخلاّسغ  لباقم  يدابآ  نوتاخ  هیکت  نیمه  يدابآ  نوتاخ  هسردم ي  هک  دیدرگ  مّلسم  قوف  بلاطم  لقن  اب 

ناطلس هاش  نامز  راثآ  زا  يدابآ  نوتاخ  هیکت 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


- ناهفصا هعلقاپ ي  تاداس  نایاقآ  ّدج  يدابآ - نوتاخ  لیعامسا  دّمحم  ریم  نآ  یناب  دش  هتفگ  هک  يروط  هب  تسا و  يوفص  نیـسح 
.دشاب یم 

ره یبرغ ، یقرش و  ياه  تمسق  دجـسم و  نآ  یبونج  تمـسق  رد  هیکت ، هن  تسا  هسردم  لکـش  هب  هدش  لقن  هک  نانچمه  هیکت  يانب 
هعقب دراد و  رارق  يدورو  رد  یبرغ  تمسق  بآ و  هاچ  عبنم و  یقرش  لامش  رد  قاتا و  طسو  رد  یلامـش  تمـسق  رد  قاتا و  هس  مادک 

.دراد قاتا  تفه  اعمج  هیکت  تسا و  یگرزب  قاتا  یناقوف  تمسق  رد  ربق و  یناتحت  تمسق  رد  هقبط و  ود  لیعامسا  دّمحم  ریم 

60 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

« یشنم رصق  هلحم ي   » هّیلیعامسا هسردم   10

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

ینوکسم اجرباپ و  تیعضو :

کلامملا یشنم  رصق  هلحم  سردآ :

يدابآ نوتاخ  لیعامسا  دّمحم  ریم  موحرم  گرزب  دهتجم  يراذگ : مان  ّتلع 

هچخیرات ياهباتک  رد  .تسا  ریاب  ابیرقت  هسردم ، نیا  .دراد  رارق  دابآ  نسح  هچرازاب  زا  بعـشنم  یـشنم » رـصق   » هچوک رد  يودـهم ] ]
هحفـص 433) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » باتک رد  نکیل  تسا و  روکذم  اج  نآ  مان  طقف  ناهفـصا  یخیرات  راثآ  هنیجنگ  وجاوخ و  هلحم 
زا شیپ  دنیوگ  یم  هک  تسا  يربق  نآ  رد  تسا و  عرذ  دصتفه  کیدزن  شتعسو  عقاو و  یشنم  رصق  هلحم ي  رد  هسردم  نیا  دیوگ :

یقاب زونه  هک  هتـشاد  دوجو  لفلف  تخرد  هلمج  نآ  زا  رایـسب  ناتخرد  نآ  فارطا  هدوب و  نیمز  نآ  بحاـص  هعقب ي  هسردـم ، ياـنب 
.تسا هدرک  رکذ  عرذ   25 ار 25 * هسردم  ضرع  لوط و  هحفص 68 )  ) ناهفصالا رد  بانج  موحرم  .تسا 

یشنم هچوک  رد  هیلیعامسا  هسردم ي  .دوش  یم  بوسحم  ناهفصا  ینید  سرادم  ءزج  هسردم  نیا  نونکا  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
دّمحم ریم  اب  ادتبا  رد  نآ  سردم  .تسا  هّیوفص  دهع  سرادم  زا  راهچ و  شخب  رد  کلامملا 
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نآ زا  تسا  یناوارف  تافینـصت  بحاـص  هتفر و  یم  رامـش  هب  هرود  نآ  گرزب  ياـملع  زا  هک  تسا  هدوـب  يداـبآ  نوتاـخ  لیعامـسا 
.دننک یم  لقن  وا  زا  رایسب  تاماقم  تامارک و  داتفا و  قافتا  يرجه  لاس 1116  رد  وا  تافو  .دلج  هدراهچ  رد  ریبک » ریسفت  : » هلمج

61 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کلملا راختفا  هسردم   11

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

ص61 يودهم ؛  قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا  .تسا  هدش  بیرخت  تیعضو :

اّنب فسوی  خیش  هلحم  سر :

.تسا هدوب  کلملا  راختفا  وناب  نآ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

ود هلحم  نیا  رد  دـیوگ : یم  اـنب  فـسوی  خیـش  هلحم ي  ناـیب  نمـض  رد  هحفـص ي 144 )  ) دوخ همانرفـس ي  رد  ندراش  يودـهم ] ]
نیا زا  کی  ره  .دشاب  یم   Gloire du pags همجرت ي هملک  نیا   » کلملا راختفا  هسردـم ي  ود ، نآ  زا  یکی  هک  تسا  هسردـم 

هراشا نآ  ّلحم  مان و  هب  هحفص 30 ) « ) وجاوخ لحم  هچخیرات   » باتک رد  .تسا  نآ  هب  ّقلعتم  لصتم و  مامح  کی  ياراد  هسردم  ود 
.تسا هدش 

مانب یمناخ  نآ  یناب  عقاو و  انب  فسوی  خیـش  لحم  رد  هسردـم  نیا  دـیوگ : ذـخأم  رکذ  نودـب  ناهفـصا » یخیراـت  راـثآ   » باـتک رد 
دنا و هتسناد  یناب  ندوب  نز  رب  لیلد  ناهفـصا  یخیرات  راثآ  مرتحم  فلؤم  ار  کلملا  راختفا  هملک  دیاش  .تسا  هدوب  کلملا » راختفا  »
زا هتـشذگ  دشاب و  هلودلا  راختفا  دیاب  هدوب  مان  نیدب  ینز  هسردم  یناب  رگا  تسا و  نادرم  باقلا  زا  کلملا  راختفا  هملک  هکنآ  لاح 
دنع ملعلا  تسا و  هدرک  ریبعت  هنوگنیدب  ندراش  هدوب و  يرگید  مان  دراد  لامتحا  تسا و  هسنارف  همجرت  دـش  هتفگ  هچنانچ  هملک  نیا 

.یلاعت هّللا 

، اّنب فسوی  خیش  هلحم  .تسا  عقاو  قرش  تمس  هب  وجاوخ و  هلحم  پچ  تمـس  رد  اّنب  فسوی  خیـش  هلحم  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
هسردم ود  ياراد 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


کی ياراد  هسردم  ود  نیا  زا  کی  ره  .دنمان  یم  کیب  حلاص  دّمحم  هسردم  ار  يرگید  کلملا و  راختفا  هسردـم  ار  یکی  هک  تسا 
.تسا نآ  هب  ّقلعتم  لصتم و  مامح 

62 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يدنفا هسردم   12

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

.تسا هدوب  یناریج  يدنفا  هلا  دبع  ازریم  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

یناهفـصا یناریج  يدـنفا  هلا  دـبع  ازریم  هک  تسا  هدوـب  يا  هسردـم  دـیوگ : هحفـص 43 )  ) ناهفـصا یلم  راثآ  باتک  رد  يودـهم ] ]
 ... تسین يرثا  نآ  زا  نونکا  دوب و  هدرک  انب  ناهفصا  رد  شلزنم  یکیدزن  رد  ار  نآ  هک  ناغفا ) هنتف ي  مایا  رد  یّفوتم  )

نتخانـش وا  نامز  رد  هدوب و  يربتعم  هناخباتک  ياراد  ءاملعلا » ضایر  : » نوچمه اهبنارگ  تافیلأت  یملع و  هطاحا ي  رب  هوـالع  يدـنفا 
.تسا هدوبن  يربارب  وا  اب  ار  سک  نآ ، نیفلؤم  باتک و 

63 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیساملا هسردم   13

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.دشاب یم  باّلط  تنوکس  ّلحم  رومعم و  تیعضو :

دوصقم قوس  راهچ  هلحم  سردآ :

.تسا هدش  هدیمان  مان  نیدب  ساملا - جاح  هسردم - یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رازه لاس  رد  یلو  دوب ، هقبط  ود  تحاسم و  عرذ  دصشش  ياراد  هدش و  عقاو  ناهفصا  دوصقم  يوس  راهچ  رد  هسردم  نیا  يودهم ] ]
نامالغ زا  یمان  ساملا  جاح  راـثآ  زا  هسردـم  نیا  .تفر  شورف  هب  نآ  ياـهرجآ  دـیدرگ و  بارخ  يرمق  جـنپ  هاـجنپ و  دصیـس و  و 

زونه هدش و  میظنت  يوفص  نامیلـس  هاش  دهع  رد  هک  يرمق  يرجه  خیرات 1104  هب  هسردم  نیا  همان ي  فقو  هدوب و  يوفـص  رابرد 
.تسین یقاب  اهنآ  زا  يرثا  نونکا  دسیون : یم  هیساملا » يارس   » هرابرد ي هحفص 108  رد  نینچمه  .تسا  یقاب 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ هحفص 36  یلم  راثآ  هنیجنگ  باتک  رد 

نآ زا  هّیساملا  مان  هب  يا  هسردم  مه  يوفـص و  دهع  زا  ییابیز  يوس  راهچ  گرزب و  ییارـس  دوصقم » يوس  راهچ   » دوصقم رازاب  رد 
ضرع لوط و  هحفص 68 ) « ) ناهفصالا  » باتک رد  بانج  موحرم  .دیدرگ  ناریو  المع  هس  ره  هک  تشاد  دوجو  نامز 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


شتارجح زا  يدادعت  هک  هسردـم  نیا  .دـسیون  یم  رفن  ارنآ 14  نینکاـس  باـّلط و  ار 20 و  شتارجح  دادـعت  30 و  ار 28 * هسردم 
رد شرورپ  شزومآ و  هرادا  لبق  لاس  دنچ  تفر و  یم  رامـش  هب  ناهفـصا  موس  هجرد ي  میدق  سرادـم  دادـعا  رد  دوب  هدـش  بارخ 

ماقم

64 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

زا یلم  راثآ  نمجنا  هیصوت ي  ربانب  نکیلو  دیامن  ثادحا  يدیدج  ناتـسبد  شیاج  هب  هک  روظنم  نیدب  دمآرب  نآ  يانب  ندرک  بارخ 
نّیدـتم و مدرم  تّمه  هب  هسردـم  .دـیدرگ  داجیا  ءاـفلخ » غاـب   » هفوقوم هب  فورعم  نیمز  زا  روبزم  ناتـسبد  فرـصنم و  روظنم  ماـجنا 

بارخ نآ  مود  هقبط ي  دـشاب و  یم  هقبط  کی  ـالعف  نکیل  تسا  نیـشن  هبلط  ریاد و  نونکا  دـیدرگ و  ریمعت  تشادـهب  هرادا  کـمک 
.تسا هدیدرگ 

هاش هکلف  رد  هک  دوهی  هسینک ي  تخورف و  نایدوهی  هب  ارنآ  ياـهرجآ  درک و  بارخ  فاـقوا  هرادا  ار  هسردـم  نیا  دـیوگ : هدـنراگن 
رازگرب فاقوا  هرادا  هک  يا  هدیازم  رد  زین  ارنآ  نیمز  دش و  هتخاس  هسردم  نیا  ياهرجآ  زا  دراد  رارق  یصقالا » دجسم   » لباقم سابع 
نمجنا هیصوت ي  یفجن و  يدهم  خیش  جاح  موحرم  تامادقا  لحم و  لها  تّمه  هب  نکیل  دش ؛ هتخانش  هدنرب  يدوهی  رفن  کی  درک ،

.تسا نیشن  هبلط  هرجح و  راهچ  ياراد  هسردم  العف  دشن و  هلماعم  یلم  راثآ 

فورعم مان  نیا  هب  هدوب  یـسلجم - داماد  یـساملا - یقت  دّمحم  خیـش  نآ  نوچ  هک  تسا  نآ  رگید  تلع  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
.تسا هتشگ 

65 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( مساق اباب  هسردم ي  ای   ) هّیماما هسردم   14

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.دشاب یم  هکورتم  یلو  تسا  ریاد  تیعضو :

مساق اباب  هعقب  رانک  رد  فتاه  نابایخ  سردآ :

.تسا هدش  هدیمان  مان  نیدب  ناهفصا  رهش  رب  تیالو  تماما و  بتکم  ّتیمکاح  لیلد  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

[ يودهم ]
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ناهفـصا گنر  بآ و  اب  ابیز و  هینبا ي  زا  هسردم  نیا  یماما ، هسردـم  دـسیون  یم  هحفص 224 ) « ) هیوفص ات  هقجالـس  زا   » باتک رد 
قّرعم و ياه  هبیتک  يراک و  یـشاک  نامتخاس و  رظن  زا  انب  نیا  ّتیمها  رتشیب  هدـش و  عقاو  مساـق  اـباب  رازم  هعقب و  راوج  رد  هک  تسا 

درادربرد ار  نآ  نامتخاس  خیرات  هک  هسردم  نآ  هبیتک  .دـش  هدـید  مساق  اباب  يانب  رد  طقف  نآ  تانیئزت  ریظن  هک  دـشاب  یم  نآ  زاتمم 
ار يرجه  لاس 725  ناوت  یم  دراد  مساق  اباب  هعقب  نامتخاس  هب  یفاک  تهابش  انب  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا  هتخیر  نآ  زا  یتمسق  صقان و 

.تسناد انب  خیرات 

هک تسا  ناهفـصا  فورعم  ياهانب  زا  یکی  مساق ، اـباب  هسردـم  دـسیون : یم  هحفـص 307 )  ) ناهفـصا خیرات  راثآ  هنیجنگ  باتک  رد 
 ... تسا یناهفصا  مساق  اباب  دور  یم  رامش  هب  يروهشم  هاگترایز  زونه  نرق  دنچ  زا  سپ  شرازم 

هک ییاهقاتا  ناویا و  راهچ  طسو و  رد  یطاـیح  هک  تسا  ییاـبیز  ياـنب  دـنمان ، یم  زین  هّیماـما  هسردـم  ار  نآ  هک  مساـق  اـباب  هسردـم 
.دراد دوخ  فارطا  رد  تسا  هدوب  باّلط  تارجح 

یتارجح زین  مود  هقبط  رد  تسا و  هقبط  ود  تسا  ناهفـصا  نیـشن  هبلط  دوجوم  سرادـم  نیرت  یمیدـق  زا  هک  هسردـم  نیا  ناـمتخاس 
.دراد

66 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دیفس ثلث  شخب  هسمش ، هت  رد  هسردم ، نیا  یلامـش  راوید  رپسا  سأر  رد  هکنآ  تسا ، هجوت  لباق  هسردم  نیا  يانب  رد  هک  يا  هتکن 
.اّقح هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا ، الا  هلا  ال  هدش : هتشون  يدروجال  هنیمز ي  رب 

یماسا زا  یکی  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  قّرعم  دیفـس  طخ  هب  عبرم  ره  رد  هک  هدش  لیکـشت  کچوک  عبرم  هد  زا  رپسا  طسو  هسمش 
، یلع نامثع ، رمع ، رکب ، وبا  تسا : هدش  هتشون  ریز 
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يرجآ هنیمز  رب  يا  هزوریف  قرعم  یشاک  اب  یئانب  طخ  هب  رپسا  فارطا  هیشاح  رد  دیبع و  وبا  نمحرلا ، دبع  دیعس ، دعـس ، ریبز ، هحلط ،
.تسا هدش  شقن  موصعم  هدراهچ  رب  تاولص 

دوب هئام  عبـس  ارهاظ  زین  نآ  تام  مقر  تسا و  دوجوم  دشاب  جنپ  هک  نآ  داحآ  ددع  نکیلو  هدش  بارخ  هبیتک  رد  هسردم  يانب  خیرات 
.دشاب یم  يرجه  هسردم 725  يانب  لاس  ینعی  دشاب  نیرشع  زین  تارشع  نئارق  بسح  رب  و 

رد هربقم - لخدـم  یبونج - رد  يالاب  يراک  یـشاک  طوطخ  رد  هک  مساق  اباب  هلمج : زا  تسا  لّمأت  ّلحم  اـهاباب  زا  یخرب  ندوب  هعیش 
دوش یم  هدید  یلع  نامثع ، رمع ، رکب ، وبا  دّمحم ، هّللا ، یماسا  يدروجال  نیمز  رب  هدش  هتـسوپ  ثلث  طخ  هب  کچوک  هسمـش  شمش 

هدراهچ رب  تاولـص  مساـق  اـباب  هعقب  هّیماـما و  هسردـم  رد  هچنآ  تسا و  مولعم  نآ  ياـج  دـنا و  هتـسکش  ادـعب  ار  نآ  یـشاک  هس  هک 
رگیدمه هب  کیدزن  انب  لاس  هدیدرگ و  انب  مساق  اباب  هعقب  بنج  رد  نوچ  هسردم  .تسا  هّیوفـص  نارود  ياهراگدای  زا  تسا  موصعم 

يافلخ مان  نوچ  دراد و  ترهش  مساق  اباب  مان  هب  هعقب 741 ) هسردم 725 و   ) تسا

67 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اجنآ درادن ، ّتنس  لها  هب  یطابترا  زکرم  نیا  هک  مّهوت  نیا  عفر  تهج  ادعب  .تسا  هدیدرگ  رکذ  اج  نآ  رد  هرشبم  هرـشع  نیدشار و 
.دنا هتفگ  هّیماما  ار 

یشاک اب  ییانب  طخ  هب  عبرم  لاکشا  رد  علض  نیا  لوا  ناویا  ياه  سنرقم  لخاد  رد  لامش  هب  بونج  زا  هسردم  یقرـش  علـض  طوطخ 
« نیسح نسح و  یلع و  و  دّمحم ، و  هّللا ، الا  هلا  ال   » هدش هتشون  يدروجال  هنیمز ي  رب  قّرعم  دیفس 

طخ هب  علض  نیا  طسو  گرزب  ناویا  بناج  ود  رب 
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ناویا ياه  سنرقم  لخاد  رد  هّللا .» رفغتـسا  لق   » تسا هدـش  هتـشون  مه  رد  يرجآ  یجنرطـش  هنیمز  رب  يا  هزوریف  يدروجال و  ییاـنب 
يا و هزوریف  یفوک  طخ  هب  و  هّللا » کلملا   » هدـش هتـشون  هحول  کی  رد  يا  هزوریف  هنیمز  رب  يرجآ  یفوک  طـخ  هب  علـض  نیا  مراـهچ 

هملک رگید  فرط  رد  و  هّللا »  » فرط کی  رد  يا  هزوریف  هنیمز  رب  يرجآ  طخ  هب  ناویا  لخاد  و  هّللا » کـلملا   » يرجآ هنیمز  رب  دـیفس 
«. ربکا »

و نمؤملا » رون  هولصلا   » هدش هتشون  طسو  رد  زبس  هنیمز  رب  قّرعم  یـشاک  اب  ییانب  طخ  هب  علـض  نیا  مجنپ  ناویا  ياه  سنرقم  ریز  رد 
.تسا هدش  هتشون  نیسح » و  «، » نسح و  «، » یلع و  « » دّمحم و  «، » هّللا  » یماسا يدروجال  هنیمز  رب  دیفس  یفوک  طخ  هب  نیفرط  رد 

: یلامش ناویا 

هتـشون یلع  هملک  شـش  تسا  یطخ  تانیئزت  همه  تسا و  هنیمز  نودـب  هک  یعلـض  شـش  کی  رد  ناویا  قاط  نتم  هیـشاح و  نیب  رد 
: هدنام یقاب  عبرم  راهچ  طقف  هتخیر  ورف  قاط  تانیئزت  هدمع  تمسق  .تسا  گنر  يدروجال  هیقب  دیفس و  هملک  هس  هک  هدش 

رد نیسح » و  «، » نسح و   » يا هزوریف  هنیمز  رد  قرعم  رجآ  ییانب  طخ  هب  عبرم  کی  رد 

68 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يدروجال هنیمز  رب  دیفس  ییانب  طخ  هب  عبرم  ود  رد  رمع » نب  دّمحم  خیشلا  لمع   » يدروجال هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  طخ  هب  عبرم  کی 
هتـسب شقن  صالخا  هروس  يا  هزوریف  یفوک  طخ  هب  هسمـش  کی  رد  ناویا  نیا  قاط  لاله  طسو  رد  هحار » اهکرت  و  «، » هحار ایندـلا  »

: هدش هتشون  یبآ  يدروجال  هنیمز  رب  يا  هزوریف  ییانب  طخ  هب  نتم  رد  هدنکارپ  ياه  هیشاح  رد 

ياه سنرقم  رد  توکلملا .» ناحبس  «، » دمصلا درفلا  هّللا  ناحبس  «، » هّلل همظعلا   » عوکر هدجس و  رکذ  ءارهز » ترضح  تاحیبست  »
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راهچ رد  هدش و  هتشون  صالخا  هروس ي  يدروجال  هنیمز ي  رب  قرعم  دیفـس  ییانب  طخ  هب  و  هّللا »  » گرزب عبرم  کی  رد  رپسا  نییاپ 
دمحلا «، » هّلل مکحلا  «، » ّیبن دّـمحم  «، » ّیبر هّللا  : » هدـش هتـشون  يا  هزوریف  هنیمز  رب  یگر  هس  يدروجال  دیفـس و  ییانب  طـخ  هب  هحول 

«، نامثع «، » رمع «، » رکب وبا  «، » دّمحم  » هدش هتشون  یکشم  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  یفوک  طخ  هب  یعلـض  شـش  کی  رد  هّلل .»
هلمج رّرکم  مهرد و  روط  هب  يرجآ  هنیمز  رب  يا  هزوریف  يدروجال و  یجنرطـش  ییانب  طخ  هب  یلامـش  ناویا  یقرـش  بناج  رب  یلع » »
عقاو کچوک  ناویا  لخاد  رد  .دهد  یم  لیکشت  ار  ناویا  نیا  ياهراوید  تانیئزت  هّلل .» دمحلا   » هلمج یبرغ  بناج  رب  و  هّللا » ناحبـس  »

رد هعاط » انلعج  هعاس و  ایندلا   » هدش هتشون  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یـشاک  اب  ییانب  طخ  هب  یلامـش  گرزب  ناویا  قرـشم  رد 
«. یلع «، » دّمحم «، » هّللا : » هدش هتشون  يدروجال  هنیمز  رب  دیفس  ییانب  طخ  هب  یبرغ  کچوک  ناویا  لخاد 

: مساق اباب  هسردم  یبرغ  علض 

.تسا یتانیئزت  علض  نیا  رد  لوا  کچوک  ناویا  شوقن  بونج  هب  لامش  زا  علض  نیا  رد 

گرزب ناویا  یبر .» هّللا   » هدش هتشون  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  ییانب  طخ  هب  لیطتـسم  کی  رد  مود  کچوک  ناویا  رد 
رب يدروجال  يا و  هزوریف  یجنرطش  ییانب  طخ  هب  نآ  یتانیئزت  طوطخ  تسا و  عقاو  علض  نیا  طسو  رد  هسردم  یبرغ  علض 

69 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

قرعم یـشاک  اب  ییانب  طخ  هب  اه  سنرقم  ریز  رد  مراهچ  کچوک  ناویا  رد  هّللا » الا  هلا  ـال   » هلمج رارکت  مهرد  روط  هب  يرجآ  هنیمز 
هب عبرم  لکش  جنپ  رد  مجنپ  کچوک  ناویا  رد  یبن .» دّمحم   » هدش هتشون  يدروجال  هنیمز  رب  دیفس 
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لخاد رد  یلع » و  «، » یبر هّللا  «، » هّللا بیبح  «، » دّـمحم «، » هّللا ای   » هدـش هتـشون  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  ییانب  طـخ 
يرجآ هنیمز  رب  قرعم  يا  هزوریف  ییانب  طخ  هب  کچوک  عبرم  کی  رد  مساـق  اـباب  هسردـم  یبونج  علـض  گرزب  ناویا  ياـه  سنرقم 

«. یلع و  «، » دّمحم  » تسا هدش  هتشون 

دـبنگ و .تسا  ربـکا » هّللا  و   » هلمج رارکت  يرجآ  هنیمز  رب  يا  هزوریف  يدروجـال و  یجنرطـش  ییاـنب  طـخ  هب  ناوـیا  لـخاد  تاـنیئزت 
یشاک اب  ییانب  طخ  هب  لیطتسم  لکش  هب  حول  کی  رد  دبنگ  ریز  هطوحم  یلامش  راوید  رب  تسا و  عقاو  علـض  نیا  رد  هسردم  بارحم 
یشاک اب  ییانب  طخ  هب  دبنگ  یلخاد  تمسق  سأر  رد  و  رمع » دّمحم  خیشلا  لمع  : » تسا هدش  هتشون  دیفس  هنیمز  رب  يدروجال  قرعم 

«. ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  ّلج  ّزع و  هّللا  لاق  : » ترابع يرجآ  هنیمز  رب  قرعم  يا  هزوریف 

یناقوف تانیئزت  هک  یقرـش  کـچوک  ناویا  ياـه  سنرقم  ریز  رد  یلو  تسا  یتاـنیئزت  شوقن  ياراد  علـض  نیا  یبرغ  کـچوک  ناویا 
رب دیفس  قرعم  ییانب  طخ  هب  لیطتسم  عبرم  لکش  هب  کچوک  حاولا  رد  .دهد  یم  لیکشت  نحص  تمـس  ار  يدورو  نالاد  هیلا  یهتنم 

«. بالک اهبلاط  هفیج و  ایندلا  «، » هّللا همکحلا  «، » مالسلا هیلع  یبنلا  لاق  : » هدش هتشون  يدروجال  هنیمز 

70 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یبرغ یقرـش و  یبونج ، یلامـش و  هناـگراهچ  گرزب  ياـه  ناوـیا  لـخاد  يرجه  لاس 725  خروم  مساـق  اـباب  هسردـم  ینآرق  هبیتک 
قرعم یـشاک  اب  یفوک  طخ  هب  الاب  ياهرطـس  .هدـش  نیئزت  دـشاب  یم  ینآرق  تایآ  لماش  هک  یجوز  ياه  هبیتک  اب  مساق  اباب  هسردـم 

شدرگ زا  سپ  تسا و  یلامش  ناویا  یقرش  علض  نآ  يادتبا  هک  تسا  رهد »  » هروس لماش  يدروجال  هنیمز  رب  يا  هزوریف 
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.تسا هدش  هتشون  هّللا » قدص   » هلمج طقف  هروس  رخآ  رد  دوش و  یم  متخ  یقرش  گرزب  ناویا  لاله  رد  هسردم  رود  هب 

ناویا یقرـش  علـض  نآ  يادـتبا  هک  تسا  حـتف »  » هروس لماش  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  یـشاک  اب  ثلث  طخ  هب  نیئاپ  ياهرطس 
.دوش یم  متخ  بونج » هب  لامش  زا   » یبرغ علض  مود  کچوک  ناویا  لاله  رخآ  هب  تسا و  یفوک  هبیتک  ریز  رد  یلامش 

هبیتک نیا  رخآ  تمـسق  فداصت  بسح  رب  ایوگ  .تسا  هدش  هتـشون  دشاب ، یم  ءرقی  مامتان و ال  هک  نآ  خـیرات  لاس  هبیتک  رخآ  رد  و 
یم هدناوخ  یبوخ  هب  تسا  خیرات  لاس  داحآ  مقر  هک  سمخ  هملک ي  .تسا  هدش  بارخ  هدوب ، هتـشون  اج  نآ  رد  انب  خیرات  لاس  هک 

تسین ندناوخ  لباق  نآ  تارشع  مقر  نکل  دوش  یم  هدید  هدوب ، هئامعبـس »  » املـسم هک  زین  مقر م آ ت  لوا  فرح  نآ  زا  دعب  دوش و 
« ناهفصا یخیرات  راثآ  باتک   » .درک نییعت  يرجه  لاس 725  هب  ار  هسردم  نامتخاس  يانب  یبیرقت  دودح  ناوت  یم  لاح  ره  هب  و 

یم رامـش  هب  يروهـشم  هاگترایز  زونه  نرق  دـنچ  زا  سپ  شرازم  هک  ناهفـصا  فورعم  ياهاباب  زا  یکی  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
دوخ نامز  رد  دوب و  تقیقح  هار  رد  کلاس  نادرم  زا  هتسیز و  یم  يرجه  متـشه  نرق  يادتبا  رد  هک  تسا  یناهفـصا  مساق  اباب  دور ،

ترهش

71 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یناهفصا مساق  اباب  دوخ  داتسا  يارب  یناغماد  تولاط  نسحلا  نبا  نامیلس  مان  هب  وا  فورعم  نادیرم  زا  یکی  تسا  هتـشاد  ّتیبوبحم  و 
لاس رد  يو  تافو  زا  سپ  هدوب و  لوغـشم  سیردـت  هب  هسردـم  نآ  رد  مساق  اباب  هک  تسا  هتخاس  يا  هسردـم  يرجه  لاس 725  رد 

هاگمارآ هسردم  نیا  رانک  يرجه   741
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.تسا هدرک  انب  ار  وا 

نابایخ ناهفـصا ، رد  هّیماما  هسردم   » دـشاب یم  رتم   60 نآ 50 * تحاسم  تسا و  یناریو  لاـح  رد  كورتم و  هسردـم  نیا  هنافّـسأتم 
«. دشاب یم  عقاو  فتاه 

هدومن و یـساسا  ریمعت  ار  هسردـم  نیا  یماما » نسح  جاح  هّللا  تیآ  ترـضح   » ناهفـصا هیملع  هزوح  ياه  تیـصخش  زا  یکی  اریخا 
.تسا هدوب  نوریب  هّیملع  هزوح ي  رایتخا  زا  ینالوط  ياه  لاس  هکنآ  زا  دعب  هدیدرگ ، باّلط  تنوکس  لحم  نونکا 

72 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

لیعامسا هدازماما  هسردم   15

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا باّلط  تنوکس  ّلحم  دابآ و  تیعضو :

لیعامسا هدازماما  نحص  سردآ :

تسا لیعامسا  هدازماما  نحص  رد  يراذگ : مان  ّتلع 

تهج هکنیا  ياـج  هب  هدازماـما ، نحـص  فارطا  ياـهقاتا  .تسا  هدـش  هتخاـس  لیعامـسا  هدازماـما  نحـص  رد  هسردـم  نیا  يودـهم ] ]
رد رابنا  تروص  هب  زین  اهقاتا  نیا  زا  یخرب  هدوب و  نادنمتسم  ارقف و  زا  يا  هّدع  تنوکس  لحم  دشاب ، هدازماما  راّوز  تنوکس 

73 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تنوکس تهج  دوجوم  سرادم  هدوب و  دایز  ناهفصا  ینید  نایوجشناد  دادعت  هک  ینامز  رد  .دشاب  یم  هدازماما  فارطا  هبسک  رایتخا 
فارطا رد  تسا  هدوب  يا  هسردم  هدازماما  دوخ  نحص  دندرک و  یم  هدافتسا  نحص  فارطا  ياهقاتا  نیمه  زا  تسا  هدوبن  یفاک  اهنآ 

رپسا ود  رد  .تسا  هدش  هتشون  يدروجال  تشخ  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  قیلعتـسن  طخ  هب  عارـصم  راهچ  فرط  ره  رد  یبرغ  بناج  ود 
رپسا ود  رد  هدش و  هتشون  رصنلا »  » هروس يرجآ  هنیمز  رب  يدروجال  یشاک  اب  یجنرطش  یئانب  طخ  هب  رد  رس  نیفرط  ياهوکـس  يالاب 

.اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  هلآ :- هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا - لاق  تسا : هدش  هتشون  یئانب  طخ  هب  نحص  یبوچ  رد  نیفرط 

ایعش دجسم  هب  هک  لیعامسا  هدازماما  دجسم  ناتسبش  بارحم  يرب  چگ  هبیتک  رد 
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ینامسآ یبآ  هنیمز  رب  دیفس  هتسجرب  ثلث  طخ  هب  دوش  یم  هتشون  سرادم  رد  امومع  هک  يوبن  ثیداحا  زا  ثیدح  ود  تسا  فورعم 
.تسا هدش  يرب  چگ 

، دابآدمحا رد  هسردم  نیا  .دیدرگ  ریاد  لیعامسا  هدازماما  یقن  یلع  دّیـس  موحرم  هلیـسوب  لاس 1315  رد  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
.تشگن فورعم  نادنچ  دیدرگ و  لحنم  سپس  هرادا و  یتّدم  ملعم  رفن  ود  تکراشم  اب  کلملا  جارس  لباقم 

74 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ردص هسردم  هلوّدلا - نیما  هسردم   16

يوفص زا  سپ  تخاس : لاس 

تسا نیشن  هبلط  ریاد و  تیعضو :

ردص غابراهچ  سردآ :

.تسا هدوب  هلوّدلا  نیما  ناخ  هّللا  دبع  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

هسردم نحـص  هحفـص 68 ) « ) ناهفـصالا  » رد باـنج  موحرم  .دـشاب  یم  هلوّدـلا  نیما  ياـهانب  زا  وـجاوخ  ردـص  هسردـم  يودـهم ] ]
هک تلع  نآ  هب  درب  یمن  نآ  نینکاس  تارجح و  دادعت  زا  یمان  دـسیون و  یم  عرذ   50 ار 50 * هسردـم  ضرع  لوط و  ون و  غابراهچ 

.تسا نیشن  هبلط  هدش و  ماجنا  نآ  رد  یساسا  تاریمعت  هّللا  دمحب  العف  نکیل  هدوب  هبورخم  ریاب و  هسردم  يو  نامز  رد 

75 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نسح نوزوا  هسردم   17

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

ینونک هیمراص  ناتسریبد  تشپ  رد  یشاقن  وسراهچ  سردآ :

.تسا هدوب  ولنویوق  قآ  نیطالس  زا  نسح  نوزوا  سسؤم  يراذگ : مان  ّتلع 

يرمق يرجه  ات 882  لاس 858  زا  هک  ولنویوق  قآ  ناهاشداپ  نیرتروهـشم  زا  نیرتردتقم و  نسح  نوزوا  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
هدوب ناهفصا  رد  هاشداپ  نیا  نارود  ياه  هتخاس  زا  هک  هسردم  هلمج  زا  یتارامع  دوجو  هب  دوخ  همانرفس  رد  ندراش  .درک  یهاشداپ 

نیطالس ییانتعا  یب  رثا  رب  هدوب و  دوجوم  زین  هّیوفص  هرود  رخاوا  ات  راثآ  نیا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  وا  هتشون  زا  .دنک  یم  هراشا  تسا ،
زاغآ دابآ  نسح  هزاورد  زا  وجاوخ  ینوریب  هلحم ي  دـسیون : یم  هنوگ  نیا  وا  .تسا  هتفر  نیب  زا  اه ، نامتخاس  نیا  هب  تبـسن  يوفص 
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زیچ چیه  نآ  رد  هک  ددرگ  یم  هدهاشم  تسا » ولنویوق  قآ  نسح  نوزوا   » روظنم نسح  هاش  نیـشن  خاک  ياه  هبارخ  ادتبا  ددرگ ، یم 
رد زین  شا  هربقم  دوش و  یم  هدناوخ  يو  مان  هب  هک  تسا  يا  هسردم  سپس  هدنامن و  تسرد  ملاس و 

76 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تمـس زا  هیمراص  ناتـسریبد  ینونک  هطوحم ي  تشپ  رد  تسا و  هدوب  عقاو  یـشاقن  يوسراهچ  رد  هسردـم  نیا  ّلـحم  .تساـجنامه 
هچوک
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.تسا هدش  لیدبت  ینوکسم  ياه  هناخ  هب  نونکا  هک  هتشاد  رارق  وسراهچ  یمیدق 

رد شربق  هک  تسا  نسح  هاش  مان  نیمه  هب  يرومعم  هسردـم  دـیوگ  یم  هعومجم  نیا  هرابرد  ندراش  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باـتک  ]
.تسا هتخاس  نسح  ناطلس  ار  همه  هک  تساجنیا  رد  ناشیورد  ناتسرامیب  مامح و  دجسم و  زین  تساجنآ و 

77 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یچلیا هسردم   18

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

ناهفصا دابآدمحا  هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  یچلیا  کلملا  میکح  رتخد  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

زین هسردم  يانب  الامتحا  تسا و  هدوب  یچلیا  دجسم  رانک  ناهفـصا  دابآدمحا  هلحم ي  رد  یچلیا  هسردم  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
میکح هب  بقلم  دّمحم  نیّدلا  ماظن  میکح  رتخد  مگیب » ناطلس  بحاص   » هلیسوب يوفص  نامیلس  هاش  تنطلـس  هرود  رد  دجـسم  دننام 
ياراد نــینچمه  ریاد و  يرمق  يرجه  لاس 1328  ات  هسردـم  نیا  .تسا  هدـش  هتخاس  یچلیا  کـلملا  میکح  دوخ  اـی  یچلیا  کـلملا 

.تسا هدوب  يدنمدوس  هناخباتک 

همانهاش هرامـش 847 و  هب  عطاق  ناهرب  هلمج  زا  تسا  دوجوم  یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  یچلیا  هسردم  هناخباتک  زا  ییاهباتک 
.ابیز سلجم  اب 23  ابص  ناخ  یلعحتف 

78 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رصقلا باب  هسردم   19

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

کشوک برد  هلحم  رد  رصقلا  باب  ترواجم  رد  سردآ :

رصقلا باب  اب  ترواجم  لیلد  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

فیلأت داعم  أدـبم و  باتک  لاس 1217  رد  لیـصحت  نامز  رد  هیلا  راشم  دـیوگ : یم  هحفص 379 ) « ) رـشبلا ءابقن   » باتک رد  يودهم ] ]
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رد رصقلا  باب  مانب  يا  هسردم  مهدزیس  نرق  لیاوا  رد  نیاربانب  .تسا  هدومن  تباتک  دوخ  تهج  رصقلا  باب  هسردم  رد  ار  اردص  الم 
« .دشاب یم  کشوک  برد  هسردم  نامه  رصقلا » باب   » هسردم زا  دارم  ارهاظ   » .تسا هدوب  نیشن  هبلط  رومعم و  ناهفصا 

79 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رد هسردم  نیا  .ریـشاپ  هسردم  هّیرقاب - هسردـم  کشوک - برد  هسردـم  دـیوگ : یم  هحفـص 470 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » باتک رد 
رصقلا باب  هسردم  مان  هب  ار  اج  نآ  تبـسانم  نیمه  هب  دیاش  تسا و  هتفرگ  رارق  رـصقلا  باب  ترواجم  رد  کشوک و  برد  هلحم ي 

.تسین مولعم  مان  نیا  هب  ترهش  لیلد  اما  دنا  هتشون 

ص: يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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80

لیهس غاب  هسردم   20

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

تشدرد ینیسح و  هلحم  کیدزن  زبس  ریش  ناتسربق  دودح  سردآ :

هسردم تخاس  لحم  يراذگ : مان  ّتلع 

ازریم هناخ   » هناـخ نیا  زا  دـعب  دـیوگ : یم  دـعب  هب  تشدرد  هلحم  زا  فیـصوت  رد  هحفـص 11 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  يودهم ] ]
نابایخ زا  دـسیون : یم  زاب  دـعب  هک  تسالوج  رون  هسردـم  سپـس  میـسر و  یم  رتنالک  هناخ  لیهـس و  غاـب  هسردـم  هب  یـضاق » رفعج 

هدوب زبس  ریـش  ناتـسربق  دودـح  لیهـس  غاب  هسردـم  ارهاظ  .دوش  یم  یهتنم  لیهـس  غاب  هب  هک  بونج  هب  ور  تسا  يا  هچوک  سردـم 
تاداس زا  يا  هّدع  نینچمه  هیدـنز و  دـهع  نایفوتـسم  ارزو و  زا  هناتـسلگ  رفعج  دیـس  هب  بوسنم  هدوب  يا  هربقم  لحم  نیا  رد  .تسا 

.تسا هدمآرد  دجسم  تروص  هب  هربقم  هدیدرگ و  جراخ  ناتسربق  تروص  زا  العف  دنا ، هدوب  نوفدم  دودح  نیا  رد  هناتسلگ 

ود نآ  بارحم  يالاب  هک  تسا  الوج  رون  اقآ  هسردم  سپس  رتنالک  هناخ  لیهس و  غاب  زا  دعب  دیوگ : یم  هداز ] ناطلس  نیسح  باتک  ]
.تسا هدش  بصن  گنر  یمشی  يرگید  دیفس و  یکی  گرزب  رمرم  گنس 

81 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیرقاب هسردم   21

يرمق يرجه   902 تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

کشوک برد  قباس  ناتسربق  سردآ :

تسا هّیرقاب  نآ  مان  یناب  مان  تلع  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

ریشاپ هسردم  هّیرقاب - هسردم  کشوک - برد  هسردم  دسیون : یم  هحفص 470  ناهفصا  یلم  راثآ  باتک  رد  يودهم ] ]

نیشن هبلط  دشاب و  یم  تانیئزت  نودب  یمیدق  سرادم  زا  هتفرگ و  رارق  رصقلا  باب  ترواجم  رد  کشوکبرد و  هلحم  رد  هسردم  نیا 
هتفر نیب  زا  یناریو  هب  يالتبا  نامز و  رورم  رثا  رد  هک  تسا  هدوب  یتانیئزت  قرعم و  يراـک  یـشاک  ياراد  میدـق  ناـمز  رد  یلو  تسا 

کشوک و برد  هسردم  هب  هدش ، عقاو  کشوک  برد  هلحم  رد  نوچ  تسا و 
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زا لحم  نیا  راثآ  مامت  دیدج  نابایخ  ثادحا  عقوم  رد  اما  هتشاد - یّلحم  ترهش  هک  هتشاد  دوجو  لحم  نآ  رد  یگنـس  يریـش  نوچ 
هدش هدناوخ  هّیرقاب  هسردم  تسا ، هتـشاد  مان  رقاب  نآ  یناب  نوچ  ریـشاپ و  هسردـم  هب  هتـشاد  رارق  تسا - هتفر  نیب  زا  ریـش  بردرس و 
یم ( 359 صـص 358 - « ) ناهفـصا یخیراـت  راـثآ  هنیجنگ   » باـتک رد  .تسا  يرادا  شدرگ  رد  هسردـم  نیا  یخیراـت  تـبث  .تـسا 

رد هّیرقاب »  » ای کشوکبرد  هسردم  مان  هب  تسا  هتشاد  قّرعم  ياهیشاک  عون  زا  یتانیئزت  اقباس  هک  یمیدق  هسردم  کی  دسیون :

82 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.درادن یتانیئزت  هنوگچیه  العف  نیشن و  هبلط  هک  هدش  عقاو  کشوک  برد  قباس  ناتسربق  روبزم و  ردرس  ترواجم 

هـسردم رب  لیلد  هک  یمان  اهنت  تسا ، هدـنام  ملاس  نانچمه  انب  تلکـسا  یلو  هتخیر  ورف  نآ  ردرـس  هبیتک  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
يرجه هنـس 1276  مرحم  نآ  فقو  خـیرات  تسا و  دوجوم  هسردـم  لـخاد  رد  هک  تسا  یکچوک  باگنـس  رود  هبیتـک  تسا  هّیرقاـب 

زا يدادـعت  زین  نوـنکا  هک  هسردـم  نیا  رد  کـشوک .» برد  هلحم  نم  هّیرقاـب  هسردـم  فـقو   » هتـشون نینچ  یـسراف  هب  .تسا  يرمق 
.دنراد تماقا  باّلط  زا  يا  هّدع  تسا  هدافتسا  لباق  هرجح ) دودح 16   ) شتارجح

83 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کشوک برد  ای  ریشاپ  هسردم   22

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

رصقلا باب  ای  دابآدیب  هلحم  یعرف  تالحم  زا  کشوکرد  سردآ :

.تسا یقاب  زونه  هک  دراد  رارق  روبق  زا  یکی  يور  رب  یگنس  يریش  هزاورد  ياپ  رد  يراذگ : مان  ّتلع 

ناهفـصا یلم  راثآ  باتک  رد  .دـنیوگ  یم  زین  رـصقلا  باـب  ار  نآ  هک  دابآدـیب  هلحم  یعرف  تـالحم  زا  کـشوکرد  هلحم  يودـهم ] ]
یناتسربق هلحم  نیا  رد  هدوب  يرجه  متفه  نرق  زا  شیپ  رصق  نیا  ثادحا  دیوگ : هحفص 57 
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هک هدوب  یقاب  ریخا  ياـهلاس  اـت  ناتـسربق  راـثآ  هدـش و  یم  بوسحم  دابآدـیب  هلحم  ناتـسربق  زا  ییزج  ارهاـظ  هک  تسا  هدوب  گرزب 
ياپ رد  .تسا  هدـش  لیدـبت  هریغ  هناخ و  تّحـص و  هاگنامرد  تروص  هب  هک  تشاد  رارق  کـشوک  هزاورد  بونج  رد  نآ  زا  یتمـسق 

ریش ياپ   » ای ریش و  ياپ  ار  نآ  فارطا  تبـسانم  نیدب  تسا و  یقاب  زونه  هک  دراد  رارق  روبق  زا  یکی  يور  رب  یگنـس  يریـش  هزاورد ،
نیکلام طسوت  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  هتـشاد  دوجو  میدق  راثآ  زا  هعقب  نیدنچ  لبق  لاس  داتفه  دودح  ات  .دـنیوگ  یم  کشوکرد »

زا یکی  هناخ  رد  هک  هدوب  گرزب  سیفن و  رایسب  يا  هعقب  هلمج  نآ  زا  دندومن  دوخ  ياه  هناخ  ءزج  هدش و  بارخ  فارطا  ياه  هناخ 
ات قرـشم  تمـسق  زا  دوش  یم  روآدای  اجنیا  رد  هک  یناتـسربق  اما  تفر ، نیب  زا  هیلا  راـشم  تسد  هب  هتفرگ و  رارق  راـجاق  ناـگدازهاش 

.دنا هتفگ  هّللا » رکذ   » ار اجنآ  تبسانم  نیمه  هب  تسا و  هدوب  ناگدرم  رب  ندرازگزامن  لحم  دجسم  لحم  هدوب و  هّللا  رکذ  دجسم 

84 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

باتک زا  يا  هخـسن  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  .دومن  میهاوخ  ناـیب  کـشوک » برد  هسردـم   » ناونع اـب  ار  هسردـم  حرش 
وبا ارنآ  هک  مهد ) دلج  هحفص 1991   ) تسا دوجوم  بارـس  لضاف  هب  فورعم  ینباکنت  حاتفلا  دبع  نب  دّمحم  فیلأت  هاجنلا » هنیفـس  »

هدـیناسر مامتا  هب  کشوک » برد  هسردـم   » نیا رد  لاس 1103  یناـثلا  عیبر  هبنـشراهچ 26  زور  رد  يرکـسک  ییحی  ریم  نب  نسحلا 
لاس 1102 یناثلا  يدامج  مهدراهچ  فیلأت  خـیرات  .درذـگ  یم  روبزم  باتک  فینـصت  خـیرات  زا  هاـم  هد  اـبیرقت  خـیرات  نیا  تسا و 

دنزرف نیقیدص  یلع  نیسح  اّلم  جاح  موحرم  رخاوا  نیا  رد  .تسا  يرجه 
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نیـسردم زا  رگید  .دومن  یم  سیردت  نآ  رد  لاس 1368 ) هب  یفوتم   ) یقتم دـهاز ، ملاع  عیبر  دّـمحم  نب  میهاربا  دّـمحم  اقآ  موحرم 
يدهم ازریم  هسردم  رد  اهلاس  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  فیرـش  رقاب  دّـمحم  ازریم  جاح  نب  رغـصا  یلع  ازریم  اقآ  موحرم  هسردـم ، نیا 

رد تفای و  تاـفو  لاس 1384  رد  .دومن  یم  سیردـت  ار  لوصا  هقف و  حوطـس  رمع  رخآ  ات  هتفای و  لاقتنا  هسردـم  نیدـب  دوب  نکاـس 
.دیدرگ نوفدم  دالوف  تخت 

85 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هعلقاپ ردص  هسردم  هعلقاپ - هسردم   23

يوفص زا  سپ  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اّما  ینوکسم  ریغ  تیعضو :

كربط هعلق  رواجم  هلحم  هعلقاپ ، هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  یناهفصا  مظعا  ردص  ناخ  نیسح  دّمحم  جاح  موحرم  نآ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

نآ زا  هک  .دومن  انب  يدنچ  ینید  سرادم  البرک  فجن و  ناهفـصا و  رد  یناهفـصا  ردص  ناخ  نیـسح  دّمحم  جاح  موحرم  يودهم ] ]
سیفن باتک  دنمـشناد  فلؤم  دـنیوگ .» هعلق  ياپ  ار  كربط  هعلق  رواجم  هلحم   » .تسا ناهفـصا  هعلقاـپ  هلحم  رد  هعقاو  هسردـم  هلمج 

هب هسردم  نیا  ردرس  هبیتک  دسیون : یم  هحفص 749 ) « ) ناهفصا یخیرات  راثآ  هنیجنگ  »

86 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

گنر تفه  تشخ  ياه  یـشاک  اـب  نحـص  فارطا  ياـمن  دـشاب و  یم  لاس 1217  خروم  يدروجـال و  یـشاک  هنیمز  رب  دیفـس  طـخ 
.تسا هدش  هتسارآ 

هعلق ياپ  نایاقآ  نادناخ  رد  فقاو  فرط  زا  نآ  تیلوت  دـشاب و  یم  تعامج  هماقا  تهج  عیـسو  اتبـسن  یناتـسبش  ياراد  هسردـم  نیا 
دنزرف هب  تیلوت  ناـشیا  تاـفو  زا  سپ  و  ( 1350 - 1294  ) نیقارعلا دّیس  نیـسحلا  دبع  دّیـس  جاح  موحرم  رخاوا  نیا  رد  دنـشاب و  یم 

.دنشاب یم  هدوب و  اشوک  هسردم  يدابآ  ظفح و  رد  قحلا  هک  دیسر  ناشیا 

عرذ  32 ارنآ 32 * ضرع  لوط و  هحفص 86 ) « ) ناهفصالا  » باتک رد  بانج  موحرم 
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روظنم دـیاش   ) یلع ازریم  اقآ  بتکم  دـیوگ : یم  هحفـص 71  رد  نینچمه  .درب  یمن  مان  نآ  باـّلط  تارجح و  دادـعت  زا  نکل  هتـشون 
.دنناوخ یم  سرد  اجنآ  رد  رفن  تفه  تسیب و  هک  تسا  ریاد  اجنآ  رد  تسا ) هغالبلا  جهن  گرزب  رّسفم  يزاریش  اقآ  یلع  ازریم 

دشاب و یم  ینوکـسم  ریغ  نونکا  هرجح و  هد  رب  لمتـشم  کچوک  ياضف  ياراد  هقبط و  کی  هسردم  نیا  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
یشاک اب  دجسم  نحص  فارطا  .دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  دجـسم  تروصب  هک  تسا  یناتـسبش  ياراد  تسین و  نکاس  نآ  رد  يا  هبلط 

.تسا هدش  نیئزت  گنر  تفه  ياه 

87 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مناخ ناخیرپ  هسردم   24

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

( میدق باخرچ  یشاقن و  قوسراهچ   ) ناخ یلع  دیس  نابایخ  سردآ :

.تسا هدوب  هّیوفص  مرح  ناوناب  زا  یکی  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

ترواجم رد  ار  نآ  ّلحم  هحفـص 687 ) « ) یخیرات راثآ  هنیجنگ   » سیفن باتک  رد  .دشاب  یم  وجاوخ  هلحم  هناگتفه  سرادم  زا  یکی 
: دیوگ یم  بلطم  نیا  لقن  زا  سپ  هحفص 29 ) « ) ناهفصا یلم  راثآ   » باتک رد  دنک و  یم  نّیعم  یشاقن  قوسراهچ  باخرچ و 

تـسایر نامز  رد  ءافـشلا  راد  دجـسم  رازاب و  وندجـسم ، رد  .هتفر  راک  هب  وندجـسم  ناخ و  میحر  دجـسم  رد  نآ  ینامتخاس  حـلاصم 
.ون هلحم  دجسم  ناخ و  میحر  دجسم  هن  تسا  هدش  هتخاس  یهاش  دجسم 

ناشن ناخیلع  دّیس  نابایخ  رد  عقاو  یساّبع  اضریلع  هسردم  دودح  ار  هسردم  لحم 

88 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا میدق  هسردم  نامه  یساّبع  اضریلع  ییامنهار  هسردم  یلعف  لحم  یعمج ، هیرظن  قباطم  دنهد و  یم 

.تسا هدوب  يوفص  دهع  ياهانب  زا  هسردم  نیا  ناهفصا ] گنهرف  خیرات  ]

89 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کلملا جات  هسردم   25

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 
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.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

.دوب هدش  عقاو  ناهفصا  میدق  عماج  دجسم  دودح  رد  سردآ :

هلودلا سمش  ریزو  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

عماج هسردم  دـسیون : یم  انیـس » یلع  وبا  هرازه   » زا لقن  هب  هحفص 37 ) « ) ناهفـصا یخیرات  راثآ   » باتک دنمـشناد  فلؤم  يودهم ] ]
انب ناهفـصا  رد  دوب ، هلوّدلا  سمـش  ریزو  هک  یماگنه  یهوک )  ) یهوقلا مارهب  نبا  کلملا  جات  رـصن  وبا  ار  هسردم  نیا  کلملا ، جات 

مرادن و نآ  ّلحم  هسردم و  نیا  زا  يرتشیب  تاعالّطا  العف  هدـنراگن  .دـیدرگ  یم  سیردـت  مولع  ریاس  یعرـش و  مولع  نآ  رد  درک و 
میلعت راک  هب  ّتنس  لها  ینید  مولع  نایوجشناد  نآ  رد  تسا و  هتشاد  رارق  ناهفصا  میدق  عماج  دجسم  دودح  رد  هسردم  ارهاظ 
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.دنا هتشاد  لاغتشا  مّلعت  و 

90 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هاش کلم  ای  کلملا  ماظن  تبرت  هسردم   26

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دابآدمحا تاغاب  هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  کلملا  ماظن  هجاوخ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

هتخاس کلملا  ماظن  هجاوخ  ار  نآ  دیوگ  یم  هدروآ و  نایم  هب  هسردم  نیا  زا  یمان  هحفص 72 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش  يودهم ] ]
.درامش یم  ناّرک  هلحم  تاعّرفتم  زا  دابآدمحا  تمسق  رد  توت » غاب   » تاغاب هلحم  رد  ارنآ  لحم  تسا و  اج  نامه  زین  وا  نفدم  و 

یم هاش  کلم  ریزو  یـسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  ياهانب  زا  ار  اجنآ  هکنآ  لیلد  ارهاـظ  دـنیوگ و  یم  زین  هاـش  کـلم  ار  هسردـم  نیا 
باوص ربانب  یمومع  ياهانب  هّیلک ي  هدـش و  یم  ماجنا  وا  ریبدـت  هب  تکلمم  ياهراک  مامت  هاـشداپ  نیا  دـهع  رد  هک  تسا  نآ  دـنناد 

ص 277)  ) یناوجخن هاشودـنه  فلـسلا » براجت   » باتک رد  هک  هچنآ  ربانب   ] .تسا هتفای  یم  ماـمتا  ریبدـت  اـب  ریزو  نیا  هّیرظن  دـید و 
شزومآ روظنم  هب  اعبط  کلملا و  ماظن  هجاوخ  تراظن  اب  هدش و  هتخاس  یقوجلس  هاش  کلم  تنطلـس  هرود ي  رد  هسردم  نیا  هدمآ :

.دش هدرپس  كاخ  هب  دجسم  نیا  رد  هدروآ و  ناهفصا  هب  هاشکلم  دسج  .دیدرگ  ریاد  یعفاش  یفنح و  یهقف : بهاذم  ناوریپ  میلعت  و 
راد  » هسردم ي هب  نامز  نآ  رد  ریاد و  يوفـص  نامز  ات  یهاش  کلم  هسردم ي  ص 107 )  ) دوخ همانرفـس ي  رد  ندراش  هتفگ ي  هب 

[ .تسا هدوب  روهشم  خیطبلا »

91 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اهکرت هسردم   27

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا باّلط  لیصحت  لحم  ینوکسم و  رومعم و  تیعضو :

( دیدج ّبیط  هّللا  تیآ   ) کشوکرد هلحم  سردآ :

تساهولنویوق قآ  نامز  هب  طوبرم  يراذگ : مان  ّتلع 

ترهـش اهکرت  هسردم  هب  تبـسانم  نیمه  هب  دشاب و  یم  اهولنویوق  قآ  نامز  هب  طوبرم  ارهاظ  عقاو و  کشوکرد  هلحم  رد  يودهم ] ]
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نامتخاس لاس  رب  تلالد  هک  يراثآ  هنوگچیه  .تسا  هتفای 
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اهکرت هسردم  مان  هب  یمیدق  يا  هسردم  کشوک ، برد  هلحم  رد  اهکرت  هسردم ي  .تسین  دوجوم  نآ  رد  دـشاب ، هتـشاد  نآ  یناب  و 
هحفص « ) یلم راثآ  هنیجنگ  زا  یشخب   » باتک رد  .دراد  فارطا  رد  یتارجح  يراک و  یشاک  ياهامن  اب  یکچوک  نمض  هک  هدش  عقاو 

: دیوگ یم  ( 111

هملک تسا و  اهولنویوق  قآ  نامز  زا  رثا  نیا  هک  دناسر  یم  لاس 902 - ياهانب  زا  کشوکرد - یخیرات  ردرـس  هب  نآ  ندوب  کیدزن 
.دنک یم  دییات  ار  بلطم  نیا  رتشیب  مه  اهکرت 

کشوکرد نایم  هکلب   » ون هلحم  کشوک و  رد  نایم  رد  هن  ار  اهکرت  هسردم  دیوگ : یم  هحفص 122 ) « ) ير ناهفصا و  خیرات   » باتک
نآ رجات  میهاربا  دّمحم  جاح  هّیراجاق ، نامز  دوب و  هدش  هتخاس  ددرگ  یمرب  ولنویوق  قآ  همکارت  دـهع  هب  هک  ناخ » میحر  هچرازاب  و 

تانیئزت تاریمعت و  .تسا  نایفیرـش  یلع  دّـمحم  جاح  شا  هریبن  تسد  رد  زورما  هک  هدومن  نییعت  شیارب  یتاـفوقوم  درک و  ریمعت  ار 
اهنت هتفر و  نیب  زا  هسردم  نیا  تّمرم  خیرات  هنافّسأتم  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  تسا و  يوفص  سرادم  کبس  هب  هسردم  نیا 

92 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.يوفص نامیلس  هاش  نامز  رد  ینعی  يرمق  يرجه  لاس 1081  زا  تسا  یباگنس  هدنام ، یقاب  يوفص  تاریمعت  زا  هک  يدنس 

هدزیـس و ارنآ  تارجح  دادـعت  عرذ و   20 ار 22 * هسردـم  نیا  ضرع  لوـط و  هحفـص 86 ) « ) ناهفـصالا  » باتک رد  بانج  موحرم  ]
[ .دسیون یم  رفن  ارنآ 3  باّلط 

93 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیفجن هسردم  هب  فورعم  یشاب  لامشوت  هسردم   28

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

یناب مان  يراذگ : مان  ّتلع 

هسردم نیا  رد  لاس 1084  رد  يدراهتـشا  دومحم  جاح  نب  رهاط  دّـمحم  .تسا  يرجه  مهدزای  نرق  رد  ناهفـصا  میدـق  سرادـم  زا 
« ءافش  » باتک زا  يا  هخسن  هدوب و  نکاس 
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.تسا دوجوم  ناهفصا  یمومع  هناخباتک  رد  هرامش 2778  هب  هخسن  .تسا  هدومن  تباتک  خسن  طخ  هب  ار  انیس  نبا  فیلأت 

94 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کچوک هّدج  گرزب و  هّدج  هسردم  329 و30 

هراشا

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

باّلط تنوکس  لحم  تیعضو :

ناهفصا گرزب  رازاب  سردآ :

.دنا هدوب  یناب  مود  سابع  هاش  کچوک  هّدج  گرزب و  هّدج  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا يوفص  مود  سابع  هاش  نامز  هب  طوبرم  سرادم  نیا  يود  ره  هک  تسا  فورعم  هّدج  مان  هب  هسردم  ود  ناهفصا  رد  يودهم ] ]
تهج زا   » اهیـشاک هوهق  رازاـب  رد  عقاو  کـچوک » هّدـج  هسردـم   » تخاـس و ثیح  زا  گرزب  رازاـب  رد  عقاو  گرزب » هّدـج  هسردـم  »

يا هسردم  نیا  یناب  هک  تسا  هدش  هتفگ  دنیوگ و  یم  بیترت  نیا  فالخرب  ار  هسردم  ود  گرزب  کچوک و  تفص  یخرب  تعسو .»
قالطا هزورما  .تسا  هتخاس  ناطلـس  کـچوک  هّدـج  ار  رگید  نآ  هدوب و  هاـشداپ  گرزب  هّدـج  تسا  کـچوک  تعـسو  ثیح  زا  هک 

هّدج کچوک  هسردـم  گرزب و  هّدـج  رت  گرزب  هسردـم  تسا  انب  تعـسو  بسح  رب  مدرم  مومع  فرط  زا  کچوک  گرزب و  هملک 
تسین مولعم  نّیعم و  وا  مسا  هک  هاشداپ  هّدج  لاس 1058  رد  .تسا  رظن  دروم  تعسو  ثیح  زا  گرزب » هّدج  هسردم   » تسا کچوک 
.تسا يوفـص - دـهع  فورعم  طاـطخ  یماـما - اـضر  دّـمحم  طـخ  هب  نآ  هبیتک  هتخاـس و  تسا ، هدوب  کـچوک  هّدـج  تهج  هچ  زا 

هحوـل ي کـی  طـقف  دـشاب ، یمن  راد  خـیرات  هبیتـک ي  هنوـگچیه  نآ  رد  هدـش و  يراـک  یـشاک  نحـص  فارطا  هقبط و  ود  هسردـم 
، ددرگ یم  لماش  ار  « 1334 انب - هتسجخ  نیا  ریمعت  تشگ  : » هلمج قیلعتسن  طخ  هب  نحص  یقرش  علـض  لغب  تشپ  سأر  رد  کچوک 

.دنک یم  نایب  ار  هسردم  ریمعت  لاس  دجبا  باسح  هب  هک 

ضرع لوط و  هحفص 86 ) « ) ناهفصالا  » رد بانج  موحرم 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


دادعت 80 و  ار 50 * هسردم 

95 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

سردم نیدنچ  هرجح و  ياراد 67  دابآ و  سرادم  زا  هسردـم  نیا  .دـسیون  یم  رفن  ار 50  اجنآ  باّلط  دادـعت  ار 67 و  نآ  تارجح 
«. کچوک هّدج  هسردم   » هدوب تعامج  هماقا  سیردت و  ثحب و  زکرم  هشیمه  درذگ و  یم  اجنآ  زا  نیندم  يدام  زا  يا  هبعش  هدوب و 

دجسم یقتوراس 3 - دجسم  مجنم 2 - يارس  - 1 زا : دنترابع  هک  دنراد  دوجو  یخیرات  رثا  دنچ  مجنم » رازاب   » اهیـشاک هوهق  رازاب  رد 
.دشاب یم  یقتوراس  هّیریخ  راثآ  زا  هسردم  زا  ریغ  یگمه  هک  نآ  يوس  راهچ  اهیشاک و  هوهق  رازاب  کچوک 4 - هّدج 

مان هب  هاشداپ  هّدج  راثآ  زا  تسا  بوصنم  هسردم  یلامـش  تارجح  زا  یکی  راوید  رب  هک  يا  هتـشون  گنـس  بجوم  هب  هّدـج  هسردـم 
فورعم طاطخ  یماما  اضر  دّـمحم  طـخ  هب  لاس 1056 و  هب  هسردم  ردرـس  هبیتک  .تسا  هدـیدرگ  انب  لاس 1057  هب  مناخ و  مارـآلد 

ياقآ .تسا  هداد  رارق  ازریم  یفـص  حور  هب  هیدـه  ار  نآ  باوث  هدرک و  انب  مود  سابع  هاش  دـهع  رد  مناـخ  مارـآلد  ار  هسردـم  .تسا 
، دوش یم  هرجح  باب  اعمج 35  هک  دراد  هرجح  یناقوف 19  هقبط  رد  هرجح و  ياراد 16  یناتحت  هقبط  رد  هسردم  دیوگ : یم  یغالب 

یم رفن  ار 25  شباـّلط  ار 38 و  نآ  تارجح  25 و  ار 25 * نآ  ضرع  لوــط و  هحفـص 68 ) « ) ناهفـصالا  » رد بانج  موحرم  نکیل 
.دسیون

یم مود » سابع  هاش  يردپ  هّدج   » گرزب هّدج  هسردم  یناب  و  هاشداپ » يردام  هدـج   » کچوک هّدـج  هسردـم  یناب  هدـنراگن ، ّنظ  هب 
یلامش تمسق  رد  هدش و  لیکشت  تمسق  ود  زا  هسردم  .دنا  هدیمان  گرزب  کچوک و  ار  نآ  تبسانم  نیمه  هب  دشاب و 
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هـسردم نامتخاس  هک  دننک  یم  رظن  راهظا  نیعلّطم  زا  یخرب  .دشاب  یم  هسردـم  ناتـسبش  سردـم و  هک  تسا  یکچوک  اتبـسن  ياضف 
باّلط فقو  هدروآرد و  هسردـم  تروص  هب  ار  اجنآ  داد ، نآ  نامتخاس  رد  هک  يرییغت  ییزج  اب  مناخ  مارآلد  هدوب و  ارـسناوراک  البق 

زا ینید  مولع 

96 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ملع و ناگرزب  زا  یعمج  هشیمه  ناهفـصا و  نیـشن  هبلط  رومعم و  سرادم  زا  کچوک  هّدج  هسردـم  .داد  رارق  يرـشع  ینثا  هعیش ي 
.دنا هدوب  لوغشم  سیردت  هعلاطم و  ثحب و  هب  نکاس و  نآ  رد  لوصا  هقف و  تمکح و 

.تسا یناویا  راهچ  هسردم  ود  نیا  دـنا  هداد  صاصتخا  هناخزامن  هب  ار  اضف  نیرتگرزب  هسردـم  ود  ره  رد  هناخزامن ، ّتیمها  ّتلع  هب 
هناهد هک  تسا  ناویا  ره  رد  يدومع  لکش  لیطتـسم  باق  کی  لماش  گرزب  هّدج  هسردم  یبونج  یلامـش و  ياه  ناویا  یلک  يامن 

دنچ اب  نآ  حوطـس  هک  دریگ  یمرب  رد  کیراب  باق  ود  ار  لکـش  لیطتـسم  باق  نیا  نیفرط  رد  .دریگ  یمربرد  ار  یغانج  سوق  اب  يا 
.دهد یم  شیازفا  امن  رد  ار  ناویا  لکش  یسوق  ریثأت  باق  ود  نیا  .تسا  هدیدرگ  جراخ  یتخاونکی  زا  لوغن  روک و  يامن  قاط 

راک نیا  اب  دنتسه و  يراکرپ  تانیئزت  ياراد  یلو  دنا  هتفرگ  رارق  اتـسار  کی  رد  اهامن  ریاس  مابخر  اب  هسردم  نیا  رد  اه  ناویا  مابخر 
.دهد یم  ناشن  ار  يزاسامن  رد  ناویا  رب  رامعم  دیکأت 

.تسا رت  عفترم  نحص  مابخر  یقبام  زا  کچوک  هّدج  هسردم  رد  اه  ناویا  قاط  مابخر 

« ناهفصا یخیرات  هنیجنگ  باتک   » دهد یم  ناشن  يزاسامن  رد  ار  ناویا  رب  رامعم  دیکأت  هویش  نیا 

نآ هقبط  ود  ترامع  فارطا  يامن  ياه  لغب  تشپ  دراد و  نیـشن  هبلط  تارجح  يدادـعت  هک  کچوک  هّدـج  هسردـم  ردرـس  هنیجنگ 
دیفس ثلث  طخ  هب  دراد  زین  يراک  یشاک  تانیئزت 
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.تسا یسمش  يرجه  لاس 1056  هب  هتفای  شراگن  یماما  اضر  دّمحم  ملق  هب  گنر  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  قرعم 

.درذگ یم  نآ  طسو  زا  یبآ  رهن  هدش و  عقاو  ناهفصا  یلصا  رازاب  رد  گرزب  هّدج  هسردم 

97 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

لاس 1058 رد  مود  ساـبع  هاـش  تنطلـس  هرود  رد  .تسا  نیـشن  هبلط  تارجح  هقبط  ود  ياراد  هدـش ، يراـک  یـشاک  نحـص  فارطا 
هتشون لاس 1058  هب  یماما  اضر  دّمحم  ملق  هب  گنر  يدروجال  هنیمز  هب  قرعم  یـشاک  اب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هبیتک  .هدـش  انب  يرجه 

.تسا هدش 

گنـس زا  یحول  رب  هک  هبیتک  کی  بجوم  هب  .هدـش  عقاو  ياه  یـشاک  هوهق  مان  هب  ناهفـصا  گرزب  رازاب  زا  یتمـسق  رد  هسردـم  نیا 
.تسا هدش  بصن  هسردم  یلامش  ياه  هفرغ  زا  یکی  راوید  رب  هتسب و  شقن  ضرع 70  لوط 95  هب  رمرم 

98 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیرفعج هسردم   31

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بحاصت  هناخ  ناونع  هب  تیعضو :

لیعامسا دّیس  هداز  ماما  يوربور  یلعف  فتاه  نابایخ  سردآ :

رفعج هدازماما  هب  فورعم  رفعج  دّیس  مارتحا  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هحفـص 421، مود ، دلج  رالاسهپـس ، هسردم  تسرهف  زا  لقن  هب  هحفص 38 ) « ) ناهفصا یلم  راثآ   » باتک دنمـشناد  فلؤم  يودهم ] ]
يراک یـشاک  تارجح و  ياراد  گرزب و  روبزم  هسردـم ي  .تسا  هدوب  ریاد  مهدزای  نرق  رد  ناهفـصا  رد  هسردـم  نیا  دـیوگ : یم 

بحاـصت هناـخ  ناوـنع  هب  ار  هسردـم  نآ  نارواـجم ، ریخا  نرق  رد  یلو  تسا  هتـشاد  رارق  هّیرفعج  هعقب ي  بنج  رد  هدوـب و  یفرگش 
لاس 1020 رد  یتشر  ییحی  نب  دّمحم  نب  رافغلا  دبع  دیوگ : یم  هحفص 182 ) « ) قوقح هدکشناد  یطخ  بتک  تسرهف   » رد .دندرک 

يرجه متشه  نرق  راثآ  زا  هّیرفعج  هعقب ي  .تسا  هدومن  تباتک  هسردم  نیا  رد  ار  یماج » حیاول   » باتک
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دامع نب  نسح  نیّدلا  سمـش  نب  رفعج  دیهـش  دّیـس  هعقب  رد  نوفدـم  .دـشاب  یم  يرجه  نآ 725  يانب  خـیرات  تسا و  ناهفـصا  رد 
.دشاب یم  مرحم 725 ) همین  رد  یفوتم  ( ) ع  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دّمحم  نب  نیسح  نب  نیّدلا 

لیعامـسا ازریم  ناتـسربق  ماـمح و  دجـسم و  هب  ریم ] نادـیم   ] هتـشذگ اـجنیا  زا  دـسیون : یم  هحفـص 75 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش 
هب لصتم  هک  هغوراد  مامح  يرگید  مناخ و  هدازهاش  مامح  یکی  تسا ، هبامرگ  ود  سپ  میسر  یم  لیعامسا ] هدازماما  دوصقم  ]

99 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اب هک  هیرفعج  هسردم  هب  دـعب  .تسا  ولنویوق ] قآ  نسح  نوزوا  روظنم   ] نسح هاش  رتخد  مگیب  یب  یب  نفدـم  هک  تسا  یگرزب  هربقم 
.تسا هدش  انب  یشاک  رمرم و  گنس  زا  هسردم ،»  » دجسم نیا  ّمهم  طاقن  میسر ، یم  تسابیز ، رایسب  نامتخاس  تمدق  دوجو 

: دیوگ یم  وا  بسن  هرابرد  هحفص 190 ) « ) ير ناهفصا و  خیرات   » رد يراصنا  موحرم 

ماما ترضح  داژن  زا  دمحا  هدازماما  اب  هک  دسر  یم  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  نیسح  نب  نسح  دّیس  شبسن  یضترم و  نب  رفعج 
 ... دشاب یم  ع )  ) رقاب

لیلد هب  متـشه  نرق  يارما  زا  یناپوچ » نیـسح  ریما   » هدوب و شیپ  اـهلاس  یلیخ  هب  طوبرم  رـسپ » ردـپ و   » نآ تداهـش  دوش  یم  مولعم 
تارجح و ياراد  دوب ، نآ  بنج  زین  گرزب  هسردـم  دـسیون : یم  هّیرفعج  هسردـم  هرابرد  هدومن و  اـپرب  ار  اـنب  نیا  عّیـشت ، هب  هقـالع 

زین اهیشاک  هدومن و  دوخ  ياه  هناخ  ءزج  نیرواجم  ار  هسردم  نآ  دومن و  یم  رتهب  اهیـشاک  همه  زا  هک  فرگـش  ياه  يراک  یـشاک 
موحرم  ) يراصنا موحرم  نامز  ات  هسردم  هک  دوش  یم  دافتـسم  ترابع  نیا  زا  تفرگ و  ینورب  هار  تاج  هقیتع  اهیـشاک و  ریاس  دننام 

دوجو تسا ) هدومن  تافو  .ق  .ه  لاس 1355  رد  يراصنا 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتفر  نیب  زا  اهدعب  دنا و  هدید  ار  اج  نآ  ناشیا  هتشاد و 

100 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیلالج هسردم   32

هیوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

دابآدمحا هلحم  ظفاح  نابایخ  سردآ :

بیبط دّمحم  نیدلا  لالج  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

هلیـسو هب   » نیـسح ناطلـس  هاش  هرود  رد  .دراد » رارق  دابآدمحا » هلحم   » ظفاح نابایخ  رانک  رد  يوفـص و  دهع  سرادم  زا  يودـهم ] ]
نآ رد  شرورپ  شزومآ و  هرادا  يولهپ  هاش  اضر  تنطلـس  رخاوا  رد  .تسا  هدش  انب  .ق  .ه  لاس 1114  رد  میکح  دّمحم  نیدلا  لالج 

تمه هب  هک  ریخا  ياهلاس  ات  دروآرد  ناتـسبد  تروص  هب  ارنآ  دومن و  جارخا  ار  اجنآ  ياه  هبلط  هکنآ  زا  سپ  داد و  ماـجنا  یتاریمعت 
رد شرورپ  شزومآ و  هرادا  هیلخت  زا  سپ  یناگیاپلگ  اضر  دّـمحم  دّیـس  موحرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  روتـسد  نیدـتم و  مدرم 

.تسا نیشن  هبلط  نونکا  دمآ و  لمع  هب  یساسا  یتاریمعت  اجنآ 

.دشاب یم  يرجه  لاس 1114  خروم  گنر  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  ثلث  طخ  هب  ردرس  هبیتک 

نآ نینکاس  تارجح و  دادعت  زا  دـسیون و  یم  عرذ   30 ار 35 * هسردـم  ضرع  لوط و  هحفص 68 ) « ) ناهفـصالا  » رد بانج  موحرم 
دابآدمحا هلحم ي  رد  هک  هّیلالج  هسردم  دسیون : یم  هحفص 660 ) « ) ناهفصا یخیرات  راثآ  هنیجنگ   » سیفن باتک  رد  .درب  یمن  مان 

نیدلا لالج  هلیسوب  نیـسح  ناطلـس  هاش  یهاشداپ  هرود  رد  هک  دشاب  یم  ناهفـصا  نیـشن  هبلط  سرادم  زا  یکی  تسا  عقاو  ناهفـصا 
یم يرجه  خروم 1114  گنر و  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هسردم  نیا  ردرـس  هبیتک  .هدش  هتخاس  میکح  دّمحم 

.دشاب

101 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هروس ي هدروآ و  دیدپ  يرجآ  هنیمز  رب  يدروجال  یگنر  هک  تسا  یئانب  طخ  هب  هیلالج  هسردم  ردرس  لغب  تشپ  رد 
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.تسا هدش  هتشون  رعش  تیب  ود  گنر  يدروجال  یشاک  رب  دیفس  قیلعتسن  طخ  هب  تسا و  هتسب  شقن  نآ  رب  رصنلا » »

هـسردم نیا  .دشاب  یم  هسردم  نیا  تارجح  زا  یکی  رد  هسردم  یناب  میکح  دّمحم  نیدلا  لالج  هاگمارآ  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
.دوش یم  بوسحم  ناهفصا  مود  هجرد  سرادم  ءزج  دنراد و  تنوکس  نآ  رد  باّلط  نونکا  تسا و  هقبط  کی 

نحـص مابخر  یقبام  زا  هسردم  نیا  رد  اه  ناویا  قاط  مابخر  .دشاب  یم  ددع  نآ 14  ياه  هرجح  دادعت  نیسح  ناطلـس  هاش  نامز  رد 
اب هسردم  نیا  ردرـس  يراک  سنرقم  ییابیز ، يارب  .دـهد  یم  ناشن  يزاسامن  رد  ار  ناویا  يرامعم  دـیکأت  هویـش  نیا  .تسا  رت  عفترم 

.تسا هدش  هداد  باسبآ  رجآ 

102 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناهوج هسردم   33

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

هکورتم تیعضو :

ناهوج هلحم  سردآ :

.تسا هدش  انب  نآ  رد  هسردم  هک  يا  هّلحم  مان  يراذگ : مان  ّتلع 

.دنا هتشاد  تنوکس  نآ  رد  نادناخ  زا  یخرب  يرجه  متفه  مشش و  نرق  رد  هدوب  ناهفصا  تالحم  زا  یکی  ناهوج  هلحم  يودهم ] ]

دّمحم دّیـس  موحرم  راوگرزب  راعـشا  هماندای ي   ) بدا طیحم  هعومجم  رد  جردـنم  قرـش » ملعلا  راد   » هلاقم ي رد  يودـهم  ناورداـش 
نرق رد  ناهفـصا  یمیدق  تالحم  زا  هک  هلحم  نیا  هیمـست ي  هجو  هچ  رگا  دنک ، یم  دای  هسردم  نیا  زا  ص 104 ، ییابطابط ) طیحم 

و دشاب ؛ یم  هورقش )  ) هّورفـش نادناخ  صخاش  ياه  هرهچ  زا  یهورگ  نفدم  هسردم  نیا  .دوش  یمن  يدای  هدوب ، متفه  مشـش و  ياه 
نیا هرابرد  دـنا ، هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  هسردـم  نیمه  رد  .ق ) .ه  ياـفوتم 561   ) هّللا هبه  نب  هّللا  قزر  تاـکربلا ، وبا  نوچ : یناـسک 
ناهج راوگرزب  خیاشم  زا  یناهفصا  دعسا  نب  رهاقلا  دبع  نب  دعسا  تاداعسلا ، وبا  خیش  ریظن : اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ینتفگ  نادناخ 

طوبرم « ) هعیشلا مالعا  تاقبط   » رد و  دنوش ، یم  بوسحم  عّیشت 
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: دنک یم  رکذ  وا  زا  ار  راثآ  نیا  ص 17  متفه ) نرق  هب 

مثیم نبا  یـسوط و  نیّدـلا  ریـصن  هجاوخ  نوچ : یگرزب  ناقّقحم  يو  نیتداعّـسلا » ریـسکلا   » و نیتداعـسلا » علطم   » و نیرحبلا » عمجم  »
باتک هرامـش 5 و 6 و  مجنپ ، لاس  راگدای ، هلجم  هب  ناوت  یم  هداوناخ  نیا  اب  ییانـشآ  يارب   ) تسا هدرورپ  دوخ  ناماد  رد  ار  ینارحب 

(. دومن هعجارم  ص 48  ناهفصا » یلم  راثآ   » 58 و صص 57 - ناهفصا ،» ناگرزب  نادنمشناد و  »

103 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یناطلس ای  غابراهچ  هسردم   34

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

تسا ریاد  تیعضو :

یسابع غابراهچ  سردآ :

.تسا هدوب  يوفص  نیسح  ناطلس  نآ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

غابراهچ ارنآ  یهاگ  هک  یسابع  غابراهچ  فورعم  نابایخ  رانک  رد  يوفص و  نیـسح  ناطلـس  هاش  راثآ  زا  غابراهچ  هسردم  يودهم ] ]
انب دراد ) همادا  بیرج  رازه  غاب  ات  بونج  تمـس  هب  عورـش و  ناخیدرو  هّللا  لپ  زا  هک  الاب  غابراهچ  هب  تبـسن   ) دـنتفگ یم  زین  نیئاـپ 
هدش هدینش  نیعلّطم  زا  یخرب  زا  هدش و  هدید  اهباتک  زا  یخرب  رد  دنیوگ : یم  زین  یناطلس » هسردم ي   » ار هسردم  نیا  .تسا  هدیدرگ 

باـتک رد  باـنج  موـحرم  .تسا  هدوـب  هاـش  رداـم  نآ  یناـب  دـشاب و  یم  هاـش  رداـم  هسردـم  تفه  هسردـم  نیا  رگید  ماـن  هک  تسا 
نیلغتـشم و باّلط و  اـعمج 96 و  ارنآ  تارجح  دادـعت  عرذ و   115 ار 110 * هسردـم  نیا  ضرع  لوـط و  هحفص 68 ) « ) ناهفصالا »

.دسیون یم  رفن  ار 55  اجنآ  هنکس ي 

هاش ردام  هسردم  یناطلـس و  هسردم  مان  هب  دراد و  ترهـش  غابراهچ  هسردم  مان  هب  نونکا  هک  هسردم  نیا  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
ریظن نیرق و  نیقی  هب  تیناحور  افص و  هرظنم و  نسح  يراک و  یـشاک  يرامعم و  تسافن  تفارظ و  تهج  زا  دوش و  یم  هدناوخ  زین 

درادن و
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لامک هجرد  هب  ناریا  رد  نامتخاس  تانییزت  يراک و  یـشاک  تعنـص  يرامعم و  نف  هک  تسا  هدـش  زاغآ  يرـصع  رد  نآ  ناـمتخاس 
.دوب هدیسر 

104 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هاش نوچ  هدش و  هتشاذگ  هوکـشاب  يانب  نیا  داینب  لاس 1118  رد  نارود  نیا  ناهاش  نیرخآ  زا  يوفص  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامرف  هب 
رب ور  نیا  زا  تخادرپ ؛ یم  نونف  مولع و  نتفرگارف  هب  نامز  نادنمـشناد  دزن  و  هدوب ، عیانـص  مولع و  ناراد  تسود  زا  دوخ  هدرب ، ماـن 
رد تهج  ره  زا  تسا  یملع  لئاسم  صّحفت  ثحب و  ملعت و  میلعت و  ياج  ملع و  باّلط  تنوکـس  لحم  هک  هسردـم  نیا  هک  دـش  نآ 

دوخ يارب  ار  تارجح  زا  یکی  هسردم ، نامتخاس  نتفای  نایاپ  زا  سپ  روهشم  لقن  رب  انب  هک  اجنآ  ات  دشاب  ریظن  یب  زاتمم و  دوخ  عون 
هاش نآ  مان  هب  هدـنام و  یقاب  بیع  یب  ملاس و  زاتمم و  تارجح  ریاس  زا  صاـخ  تاـنیئزت  اـب  هرجح  نآ  مه  نونکا  هک  داد  صاـصتخا 

.تسا روهشم  زور  هریت  تخبدب و 

نیـسردم و اب  هرکاذـم  هثحابم و  هعلاطم و  يارب  تسا  عقاو  هسردـم  یبرغ  لامـش  ياـهتنا  رد  هک  روکذـم  هرجح  رد  يو  دـنیوگ  یم 
هک يرعش  هب  هراشا  دراد  دوجو  نالاد  لخاد  رد  ابیز  رایـسب  قیلعتـسن  طخ  هب  هک  یموظنم  هبیتک ي  رد  .تسا  هدش  یم  رـضاح  باّلط 

يراک یشاک  یلاع و  رایـسب  ردرـس  رب  تسا  لمتـشم  هک  هسردم  یبرغ  علـض  .تسا  هدش  دشاب ، یم  انب  مامتا  خیرات  هدام  رب  لمتـشم 
رب دراد و  رارق  غاـبراهچ  ناـبایخ  هیـشاح  رد  تسا  یتارجح  نآ  بقع  هک  هقبط  ود  ناویا  هناـهد  يابیز 17  ياـمن  فیرظ و  سیفن و 

يا هزوریف  ياه  یشاک  زا  ردرس  هناهد  رود  .تسا  هدوزفا  نابایخ  هوکش  ییابیز و 
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رب و 

105 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رمرم يوکس  ود  نیفرط ، رد  تسا و  رتم  تفه  ردرس ، هناهد  يانهپ  هتفرگ ، رارق  ابیز  رایسب  لکـش  ینادلگ  رمرم  گنـس  هیاپ  ود  يور 
.دراد دوجو  یلاع  سیفن و  رایسب 

تفارظ و لامک  رد  هدوشگ و  رپ  لاب و  هک  تسا  یـسوواط  شقن  طسو  نسوس  يور  يدورو  رد  يالاب  ياه  يراک  سنرقم  نایم  رد 
.تسا يرجه  خـیرات 1112  هب  يریازج  میحرلا  دـبع  طخ  هب  يوفـص و  نیـسح  ناطلـس  هاش  مان  هب  رد  ییالاب  هبیتک ي  .تسا  ییابیز 
برغم هب  قرشم  زا  نآ  لوط  هک  تسا  عبرم  لکش  هب  نآ  نحـص  تسا و  عبرم  رتم  بیرق 8500  هسردم  نحص  نامتخاس و  تحاسم 

یم نآ  طسو  زا  يداشرف » يدام   » تسا دور  هدنیاز  بعش  زا  هک  یگرزب  رهن  .تسا  رتم   55 بونج 5 / هب  لامش  زا  شضرع  65 و  / 5
.تسا یقاب  زونه  اجنآ  یمیدق  ياهرانچ  زا  لاسنهک  رانچ  دنچ  درذگ و 

هـسردم نامتخاس  .دراد  دوجو  ناویا  راهچ  شریظن ، ياه  نامتخاس  قفاوم  هسردم ، لخاد  رد  هیواز و  راهچ  هسردم  هشوگ  راهچ  رد 
رد هک  دراد  دوجو  یحرط  شوخ  ابیز و  ياهناویا  یناتحت  یناقوف و  هقبط  رود  اـت  رود  تسا و  هقبط  ود  یمیدـق  سرادـم  بلغا  لـثم 

يایاوز لخاد  هسردـم و  جراخ  لخاد و  رد  یناقوف  یناتحت و  ياهناویا  عومجم  .تسا  هدـش  هتخاس  باّلط  يارب  یتارجح  اهنآ  بقع 
.تسا هدوب  دوخ  هب  صوصخم  شرف  ياراد  اـه  هرجح  ماـمت  .دـشاب  یم  هرجح  ياراد 134  رادیارـس  قاطا  رابنا و  زا  ریغ  هناـگراهچ 
نارود يرامعم  عیانـص  زا  یلماک  هنومن  تفارظ  ییابیز و  رد  هک  دوش  یم  یهوکـشاب  میظع و  دبنگ  هب  یهتنم  هسردـم  یبونج  ناویا 

فطل خیش  دجسم  هاش و  دجسم  دبنگ  دننام  تسا و  هّیوفص  راختفارپ 
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.ددرگ یم  ناگدننیب  تفگش  باجعا و  هیام ي  هّللا 

رد اهنآ  یناقوف  تمسق  هک  هدش  هتخاس  رتم  عافترا 38  هب  هرانم  ود  ناویا ، فرط  ود  رد 

106 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هدیدرگ  نییزت  کّبشم  یبوچ  ياه  یمراط  نیرتهب  اب  دیوگ  یم  ناذا  نذؤم  هک  اجنآ 

نآ عافترا  تسا و  رتم  نآ 8  ضرع  9 و  ناویا 5 / هناهد  لوط  .تسا  رظنم  شوخ  ابیز و  رایـسب  زین  اه  هرانم  يا  هزوریف  ياـه  یـشاک 
ییاه هبیتک  اهقاور  اهنیشن و  هاش  فارطا  دبنگ  رود  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  ناویا  نیا  قمع  رد  هوکشاب  میظع و  دبنگ  .دشاب  یم  رتم   16

.دوش یم  هدید  ابیز  رایسب  طوطخ  اب 

دوـخ هب  هسردـم  نیا  رد  ار  اـضف  نیرتـگرزب  رطاـخ  نیمه  هب  تسا  هدـش  یم  بوـسحم  مهم  ياـهاضف  زا  هسردـم  نیا  رد  هناـخزامن 
هدش هدناشوپ  قّرعم  یـشاک  اب  هسردم  نیا  ردرـس  ياه  يراک  سنرقم  .تسا  هناخزامن  ود  ياراد  هسردم  نیا  .تسا  هداد  صاصتخا 

ای يرابنا  ناونع  هب  هک  دنتـسه  يا  هقبط  مین  اـی  تسپ و  ياراد  نآ  فکمه  هقبط  ياـه  هرجح  تسا  یناویا  راـهچ  هسردـم  نیا  .تسا 
.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  باوخ  لحم 

، هسردم نیا  رگید  مان  درک  انب  قرش  فرط  هب  یسابع  میدق  غابراهچ  رد  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  ار  نآ  هک  یناطلس )  ) هسردم نیا 
راهچ هب  ناویا  راهچ  تسا  رتم  رازه  نآ 12  تحاسم  هدش و  هتخاس  ات 1128  ياه 1112  لاس  نیب  رد  هک  دشاب  یم  هاش  ردام  هسردم 

.دراد وس 

107 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يداباهم رقاب  جاح  هسردم   35

يرمق يرجه  لاس 1076  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا هدوب  ریاد  يرمق  يرجه  لاس 1076  ات  هتخاس و  ناهفصا  رد  يدابآ » هم   » يداباهم رقاب  جاح  ار  هسردم  نیا  يودهم ] ]

خیرات  » و ناهفصا » یلم  راثآ   » لثم یعبانم  رد  هسردم  نیا 
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فرطرب ار  ههبـش  يدودح  ات  رقاب  هب  دّمحم  ندرک  هفاضا  نوچ  تسا ، هدش  هدیمان  رقاب ، دّمحم  جاح  هسردم ي  مان  اب  ناریا » سرادـم 
« يدابآرـصن هرکذـت   » رد هک  نانچ  مه  تسا ، هتفر  یم  راک  هب  رگیدـکی  راـنک  رد  ناـمز  نآ  ربتعم  بتک  رد  ماـن  ود  نیا  دزاـس و  یم 
زا هدومن ، مولع  لیصحت  تسا ، یشور  یمدآ  لباق  ناوج  : » دسیون یم  لصاو »  » هب صّلختم  نیما ، دّمحم  اّلم  لاح  حرش  رد  نرق 12 ) )

نکاس يداباهم  رقاب  دّمحم  جاح  هسردم  هب  هدمآ ، ناهفصا  هب  هتشاد ، هثحابم  زاس ، بالرطسا  نیما  دّمحم  اّلم  اب  هتفر ، زیربت  هب  نالیگ 
.تسا هدش  لوغشم  لیصحت  هب  و 

108 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نسح جاح  هسردم   36

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هکورتم  ریاب و  تیعضو :

ع)  ) تیالو نوراه  ترضح  رازم  بنج  هینوراه ، نابایخ  سردآ :

.تسا هدوب  نآ  ریمعت  ددص  رد  هیوفص  رصع  رد  یمان  نسح  جاح  الامتحا  يراذگ : مان  ّتلع 

نسح جاح  یمیدق  هسردم  هینوراه » هداز  ماما   » یکیدزن رد  یلع و  دجـسم  بنج  تیالو  نوراه  هچوک  یقرـش  تمـس  رد  يودهم ] ]
- رفرنه رتکد  ياقآ  بانج  راوگرزب  دنمشناد  ناهفصا -» یخیرات  راثآ  هنیجنگ ي   » سیفن باتک  مرتحم  هدنـسیون  هک  تسا  هدش  عقاو 

یفنح هقف  میلعت  سیردت و  يارب  ار  نآ  هک  دشاب  یقوجلس  دّمحم  ناطلس  هسردم  هک  دنا  هداد  لامتحا  هحفص 137 )  ) دوخ باتک  رد 
یـشاک هنیمز  رب  دیفـس  قیلعتـسن  طخ  هب  هسردـم  نیا  ردرـس  رد  دراد  ییاـه  هرجح  فارطا ، رد  هقبط و  ود  هسردـم  نیا  .دوب  هتخاـس 

: تسا هدش ، هتشون  دیدج  يراک  یشاک  هحفص  کی  رد  گنر  يدروجال  یتشخ 

« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  میحرلا - نمحرلا  هّللا  مسب  »

باتمرب يور  وزا  تاجن  رگا  یهاوخ  بارت  وب  رهم  دوب  تاجن  هیامرس 

نیمه دوجو  ددرگ و  یمرب  هّیوفص  دهع  هب  ارهاظ  تسا و  یمیدق  هسردم  نیا 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


109 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا  هاوگ  هبیتک 

رخاوا نیا  رد  تسا و  هتفای  ماجنا  یتاریمعت  اجنآ  رد  نآ  زا  دعب  یلو  هدـش  هتخاس  یقوجلـس  دـهع  رد  نامتخاس  هک  تسا  بلطم  نیا 
سیردت نارامیب و  ياوادم  هب  هسردم  تارجح  زا  یکی  رد  اهحبـص  يدابآدمحا  بیبط  تمکح ، رـصان  مساقلا  وبا  ازریم  اقآ  موحرم 

.تشاد لاغتشا  بتک 

110 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نیّدلا رون  نیسح  جاح  هسردم   37

يرجه  1069 تخاس : لاس 

ینوکسم تیعضو :

عماج دجسم  یبرغ  لامش  سردآ :

.تسا هدوب  یناتسدرا  نیّدلا  رون  نیسح  جاح  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

عقاو و عماج  دجـسم  یبرغ  لامـش  رد  نیّدلا  رون  نیـسح  جاح  هسردـم  دـسیون : یم  هحفص 35 ) مکی ، دلج   ) ناتـسدرا هدکـشتآ  رد 
جاح روبزم  هسردـم  فقاو  یناـب و  تسا ، هدـش  اـنب  ینید  مولع  باـّلط  لیـصحت  تنوکـس و  يارب  هک  یمیدـق  تسا  یتارجح  ياراد 

قباطم فقو  ماجنا  انب و  خیرات  .تسا  هدوب  یناتـسدرا  کلملا  ریما  رـصاعم  ّریخ و  نامدرم  زا  هک  تسا  یناتـسدرا  نیّدـلا  رون  نیـسح 
هدش دای  اهنآ  زا  هدربمان  باتک  رد  هک  دراد  هفوقوم  هبقر  نیدـنچ  هدـیدرگ و  ماجنا  يرجه  نابعـش 1069  مهد  رد  همان  فقو  ترابع 

نّویناحور زا  یئوچک  یئابطابط  یلع  ازریم  جاح  ياقآ  دشاب و  یم  یلع  قشع  هب  فورعم  تراشب  رفعج  دّمحم  هسردـم  ّیلوتم  .تسا 
.تسا هداد  تنوکس  اجنآ  رد  ار  باّلط  زا  يا  هّدع  هدومن و  تنوکس  لباق  ریمعت و  اریخا  ار  هسردم  لحم 

111 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يزاریش رهاط  جاح  هسردم   38

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

.دشن ادیپ  سردآ :

هدوب هسردم  نیا  سّردم  يزاریش  رهاط  جاح  يراذگ : مان  ّتلع 

زا يرایـسب  دـننام  اـی  هتفگ و  یم  سرد  ناهفـصا  سرادـم  زا  یکی  رد  هدربماـن ، يزاریـش  رهاـط  جاـح  هک  تـسین  موـلعم  يودـهم ] ]
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.تسا هدرک  یم  سیردت  لزنم  رد  نادنمشناد 

112 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

فاّرص رافغلا  دبع  جاح  هسردم   39

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

میکح دجسم  یکیدزن  رد  سردآ :

.تسا هدش  ریمعت  فاّرص  رافغلا  دبع  جاح  طسوت  هک  تسا  یسابلک  یجاح  هسردم  يراذگ : مان  ّتلع 

دبع جاح  هسردم  دـسیون : یم  هحفـص 20 )  ) دیامن یم  يرازگـساپس  ناهفـصا  نیدتم  مدرم  زا  فاقوا  نامزاس  باتک  رد  يودـهم ] ]
.تسا هدـش  هناخ  هب  لیدـبت  کنیا  بارخ و  ار  نآ  تافوقوم  هب  نیزواجتم  اقباس  هک  هدوب  میکح  دجـسم  یکیدزن  رد  فارـص  رافغلا 

زا فارـص  رافغلا  دـبع  جاح  موحرم  تسا » هدـش  هتخورف  تافوقوم  هرادا  طسوت  هکلب  تسین  راـک  رد  ینیزواـجتم  : » هک نآ  حیـضوت 
.تسا هتفای  تافو  فرشا  فجن  رد  لاس ، دون  زا  زواجتم  ینـس  رد  لاس 1303  رد  تسا و  هدوب  رخاوا  نیا  رد  ناهفـصا  مرتحم  راّـجت 
رافغلا دبع  موحرم  رخاوا  نیا  ات  هدومن و  یتاریمعت  نآ  رد  رافغلا  دبع  جاح  هک  تسا  یـسابلک  یجاح  هسردـم ي  نامه  هسردـم  نیا 

.درک یم  یناوخ  هضور  اجنآ  رد  يدهاز  زاسوشرو 

113 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مالسالا هقث  یلع  دّمحم  خیش  جاح  هسردم   40

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

دابآ نسح  هلحم  سردآ :

.تسا هدرک  انب  دیدجت  ار  نآ  یلع  دّمحم  خیش  جاح  يراذگ : مان  ّتلع 

رارق دابآ  نسح  هچرازاب  دوصقم و  راهچ  هچرازاب  نیب  هلصاف  رد  یقتوراس  دجـسم  بنج  دابآ  نسح  هلحم  رد  هسردم  نیا  يودهم ] ]
جاح دنزرف  یهاش  دجسم  مالسالا  هقث  یقت  دّمحم  خیش  جاح  موحرم  مان  هب  هک  تسا  ناهفصا  نیشن  هبلط  رومعم و  سرادم  زا  .دراد 
یلع دّیـس  ریم  جاح  موحرم  .دنناوخ  یم  مالـسالا » هقث   » هسردم مان  هب  ار  نآ  یخرب  تهج  نیمه  هب  تسا و  فورعم  رقاب  دّمحم  خیش 

ار 25 شتارجح  دادعت  عرذ و   40 ار 40 * هسردم  نیا  ضرع  لوط و  هحفص 68 ) « ) ناهفـصالا  » مان هب  دوخ  خیرات  باتک  رد  بانج 
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اجنآ رد  نیلغتشم  باّلط و  و 
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تمسق رد  لوا  تیب  هس  هک  تیب  شـش  لوا  تمـسق ، ود  رب  لمتـشم  تسا  يا  هبیتک  هسردم  یقرـش  تمـس  رد  .دسیون  یم  رفن  ار 40 
هدش هتشون  يدروجال  هنیمز ي  رب  درز  طخ  هب  یتشخ  یشاک  يور  رب  قیلعتسن  طخ  هب  نآ  رخآ  تمسق  رد  مود  تیب  هس  هبیتک و  لوا 

.تسا

114 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یسابلک یجاح  هسردم   41

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

میکح دجسم  یکیدزن  سردآ :

ياقچرق یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا هدرک  سیردت  نآ  رد  ای  هدرک و  ریمعت  ار  هسردم  یسابلک  یجاح  هتشاد  مان  کیب 

رد .ق ) .ه  لاس 1261  هب  یفوتم   ) مهدزیـس نرق  فورعم  قّقحم  دـهاز و  ملاع  یـسابلک  نسح  دّـمحم  جاح  نب  میهاربا  دّـمحم  جاـح 
سیردت و تهج  يا  هسردم  دوخ  لزنم  بنج  رد  ناشیا  هدومن ، یم  تماما  میکح  دجسم  رد  هتشاد و  تنوکس  میکح  دجـسم  هلحم 
- یکیرات قاط  یبرغ  تمـسق  رد  هسردم  لحم  .هدوب  فورعم  یـسابلک  یجاح  هسردم ي  هب  هک  هدومن  ثادحا  هّینید  مولع  لیـصحت 

اـضر تنطلـس  نامز  رخاوا  رد  هدوب ، دوجوم  هبلط  زا  یلاخ  لبق  لاس  یـس  دودح  ات  وا - هریبن  یـسابلک  مشاه  ازریم  جاح  لزنم  لباقم 
هدومن يرادیرخ  فاقوا  هرادا  زا  ار  اجنآ  یسابلک ، نسحم  خیـش  مان  هب  یجاح  دافحا  زا  یکی  يرمق  يرجه  لاس 1357  يولهپ  ناخ 

دوب رت  نازرا  هلداـع  تمیق  زا  اـه  هناـخ  نوچ  زین  ربـخ  یب  ادـخ  زا  مدرم  دوـمن و  اـنب  هناـخ  نیدـنچ  نآ  ياـج  هب  تخاـس و  بارخ  و 
هک یـسابلک  نادناخ  تشاد ، ار  اجنآ  شورف  دصق  زین  فاقوا  هرادا  رگا  هک  دوب  نآ  قح  .دـندش  نکاس  اجنآ  رد  هدومن و  يرادـیرخ 

نارهت ناهفصا و  رد  یناحور  ملع و  لها  زا  زین  اهنآ  نیب  رد  دشاب و  یم  ربتعم  گرزب و  یلیماف 
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البرک دهشم و  و 

115 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مان راختفا  هب  هدومن و  يرادیرخ  تلود  زا  ار  هسردم  دوب ، بوخ  رایسب  ناشیلام  عضو  هک  زین  اهنآ  زا  يا  هدع  دراد و  هتـشاد و  دوجو 
تـسین مولعم  .دوش  هدوزفا  ناشراختفا  رب  يراختفا  ات  دندراذگ  یم  یقاب  هسردم  تروص  هب  دندومن و  یم  یتاریمعت  نآ  رد  ناشّدـج 

نیا رد  هک  يدارفا  زا  .دـشاب  یجاح  دوخ  زا  ثادـحا  ای  هدـش  دابآ  ریمعت و  یجاح  هلیـسو  هب  هدوب و  هسردـم  زین  البق  هسردـم  لـحم 
یفوتم هیلع - هّللا  همحر  يدرجورب - نیـسح  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  نایعیـش ] گرزب  عجرم   ] هب ناوت  یم  دنا  هدوب  نکاس  هسردم 

یفوتم 1263)  ) یناهفـصا دهتجم  نسح  دّـمحم  دّیـس  ياقآ  نأشلا ، میظع  قّقحم  یلوصا و  هیقف و  نینچمه   ] .درک هراشا  .ق  .ه   1381
هرود کی  همالع و  داشرا  حرـش  رد  دلج  رد 14  داؤفلا » هجهم  : » نوچ يراثآ  هدوب و  یـسابلک  یجاح  يرون و  یلع  اّلم  نادرگاـش  زا 

[. دراد دلج ، رد 6  هقف 

یسابلک و هچوک  هسردم  یـسابلک و  هسردم  دور  یم  نامگ  دسیون : یم  هحفص 44 ) رد   ) ناهفصا یلم  راثآ  باتک  دنمـشناد  فلؤم 
نآ رد  نوچ  ای  ریمعت و  یـسابلک  طسوت  کـیب  ياـقچرق  هسردـم  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هدوب  یکی  هس  ره  کـیب  ياـقچرق  هسردـم 

.تسین مادک  چیه  زا  يرثا  رگید  لاح  ره  رد  دش و  فورعم  وا  مان  هب  هداد  یم  سرد  هسردم 

یجاح هسردم  هکنیا  لامتحا  دسیون ، یم  نازرگنر  رازاب  رد  ار  کیب  ياقچرق  هسردم  لحم  فلؤم  نیمه  نوچ  دیوگ : یم  هدـنراگن 
، دور یم  نیب  زا  دشاب  یکی  نآ  اب  یسابلک 

116 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یلم راثآ  باتک  دنمشناد  فلؤم  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  يدایز  تفاسم  نازرگنر  رازاب  یسابلک و  هچوک  نیب  نوچ 
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هرابرد ي هک  هتـشاد  دوجو  یـسابلک  هسردم  نارگ و  هساک  هسردم  هفوقوم  نیب  یتخـس  تباقر  هک  تسا  نآ  هحفص 489 )  ) ناهفصا
: دسیون یم  نآ 

همان فقو  لاس  هکنیا  هب  هجوت  اب  یقت  دّمحم  ازریم  یـسابلک و  اضر  دّـمحم  ازریم  زا  يرادـیرخ  ناهفـصا  نارک  دابآ  یقت  هعرزم   26
نرق فورعم  ملاع  یسابلک  میهاربا  دّمحم  جاح  موحرم  ترهش  اهنت  یـسابلک  هملک  دوش  یم  مولعم  دشاب  یم  روکذم 1104  هسردم 

.دنا هدوب  فورعم  مهدزاود  نرق  لیاوا  مهدزای و  نرق  رد  ترهش  مان و  نیدب  زین  يرگید  دارفا  دشاب و  یمن  مهدزیس 

تارجح باـّلط و  زا  دـسیون و  یم  عرذ   35 ار 30 * هسردـم  نیا  ضرع  لوط و  هحفص 68 ) « ) ناهفـصالا  » باتک رد  بانج  موحرم 
رفن هدزاود  اجنآ  رد  تسا و  ریاد  اجنآ  رد  مساقلا  وبا  خیـش  اقآ  هناخ  بتکم  دـیوگ : یم  هحفـص 71  رد  نینچمه  درب  یمن  یمان  اهنآ 

.دنناوخ یم  سرد 

117 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هیتّجح هسردم   42

رصاعم تخاس : لاس 

.تسا نیشن  هبلط  تیعضو :

: سردآ

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هک هدومن  ثادحا  ینید  هسردـم  روبزم  ناتـسرهش  رد  هدوب و  دابآ  فجن  ياملع  زا  یـضایر  میهاربا  دّـمحم  جاح  موحرم  يودـهم ] ]
هوک تجح  دّمحم  دّیس  اقآ  موحرم  نادرگاش  زا  دّمحم  نب  میهاربا  خیـش  جاح  موحرم  هسردم  یناب  .تسا  نیـشن  هبلط  رومعم و  العف 
دنا هدومرف  ترجاهم  مق  هب  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم  هک  ینامز  هدوب و  يراسناوخ  یقت  دّمحم  دّیـس  اقآ  موحرم  يزیربت و  يرمک 
بتک رگید  و  باسحلا » هصالخ   » و تاراشا »  » و رافسا »  » دومن و یم  سیردت  هزوح  رد  دوخ  هدیدرگ و  رضاح  ناشیا  سرد  هزوح  هب 

.دومن یم  سیردت  ار  لوصا  یضایر و  یهقف و 

118 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

میکح هسردم   43

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :
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عماج دجسم  کیدزن  نادیم ، هزبس  هکلف ي  کیدزن  سردآ :

« کلملا میکح   » هب فورعم  ینیسح  يدهم  ریم  نآ  سسؤم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

دـلج 12) هحفـص 2814   ) روـبزم هناـخباتک  تسرهف  رد  هرامـش 3830  هب  تـسا  يا  هعوـمجم  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک  رد 
هدش هتـشون  میکح  سردم  هّللا  دسا  اقآ  زا  یـسراف  رعـش  نآ  رخآ  رد  هدیرخ و  ناهفـصا  رد  لاس 1173  رد  ار  نآ  لیعامـسا  دیوگ :

دوجو ناهفـصا  رد  میکح  هسردـم  مان  هب  يا  هسردـم  مهدزاود  نرق  رخاوا  ینعی  لاس 1173  رد  هک  تسا  یکاـح  روبزم  ناـیب  .تسا 
قوف هسردـم  هک  لامتحا  نیا  .تسین  اـجنآ  نیـسّردم  نینچمه  لـحم و  نآ و  یناـب  هسردـم و  نیا  زا  رگید  یتاـعالطا  تسا ، هتـشاد 

.تسین دیعب  نکیل  تسا  فیعض  هچ  رگا  دشاب  دروآ  مین  ای  نارگ  هساک  هسردم  نامه  رکذلا 

119 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رشع رد  يزیرین  نامقل  نب  رقاب  دّمحم  ار  نآ  هک  دشاب  یم  دلاخ » بیکرت   » باتک زا  يا  هخسن  هدنسیون  یصخش  هناخباتک  رد 
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.تسا هتشون  هّیمیکح  هسردم  رد  لاس 1105  یناثلا  عیبر  رهش  لوا 

120 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

« یقت ازریم   » مگیب اّوح  هسردم   44

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  لّدبم  يا  هراجا  هناخ  هب  نونکا  تیعضو :

ییاهب خیش  مامح  زا  هلصاف  يرادقم  اب  یلع  هاش  مامح  هچوک  هلامج  هلحم  قازرلا  دبع  نابایخ  سردآ :

.تسا هدوب  مناخ  دازیروح  هک  یناب  رسمه  مان  یقت و  ازریم  یناب  مان  يراذگ : مان  ّتلع 

هب نامیلس  هاش  رـصع  رد  هک  يوفـص - نادناخ  ناوناب  زا  یکی  مان  هب  هک  يدابآ  تلود  یقت  ازریم  هسردم  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
هتخاس يریازج  هلا  تمعن  دّیس  يارب  یناث  سابع  هاش  تنطلس  رـصع  رد  يرمق  لاس 1071  رد  تسا - هدش  یم  هدـیمان  مگیب  اّوح  مان 

.دنا هداد  صاخشا  هراجا  هب  ار  نآ  ّلحم  درادن و  دوجو  هسردم  تروصب  العف  تسا  هدش 

میکح دجسم  یلاوح  رد  دوب  يدجسم  دیوگ : هبیط  دجسم  نایب  نمض  رد  هحفص 53 ) « ) ناهفصا یخیرات  راثآ   » باتک رد  يودهم ] ]
نآ زا  هناخاقس  گنس  زج  يرثا  نونکا  هدوب و  فورعم  زین  یسابلک  مگیب و  اّوح  یقت و  ازریم  ياه  مان  هب  هک  هبیط  هسردم  اب  ارهاظ  و 

فورعم و هّللا  دبع  اباب  ربارب  رد  سابع  هاش  مامح  تشپ  رد  یقت  ازریم  هسردم  لحم  دیوگ : هدنراگن  .تسا  هدوب  لصّتم  درادـن  دوجو 
یم صخشم  مولعم و  یگنس  هچوک  یکیرات و  قاط  هب  هدیـسرن  میکح ، دجـسم  هچوک  رد  زین  یـسابلک  یجاح  هسردم  تسا و  نّیعم 

یناب ایناث  ددرگ و  یم  رهاظ  تسا ، هتسناد  یکی  ار  لحم  ود  نیا  هک  ناهفصا » یخیرات  راثآ   » مرتحم هدنـسیون  هابتـشا  نیاربانب  دنـشاب 
تارابع هدش و  لقن  هحفص 610 )  ) هنیجنگ باتک  رد  هک  يا  هبیتک  رد  تسا و  فورعم  هک  نانچمه  یقت  ازریم  هسردم 

121 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تمعن دّیس  موحرم 
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دّیس تهج  ار  هسردم  نیا  يرمق  يرجه  لاس 1071  رد  يدابآ  تلود  رقاب  دّمحم  دـنزرف  یقت  ازریم  هک  دوش  یم  مولعم  يریازج  هّللا 
يارـسناوراک یکیدزن  رد  مگیب  اّوح  هسردم  تفگ  دیاب  نیاربانب  تسین ، مگیب  اّوح  هب  يا  هراشا  هنوگچیه  تسا و  هدومن  انب  يریازج 

ازریم هسردـم  زا  ریغ  تسا و  هدوب  يا  هدابآ  رفعج  عماج  دجـسم  هچرازاب و  بنج  رد  دـنیوگ ) یم  مگیب  هّبح  ار  نآ  ماوع   ) مگیب اّوح 
لاس 1393 مرکملا  لاوش  مهدزناپ  هبنـش  جـنپ  خـیرات  رد  .دـشاب  یم  ریبک  سابع  هاش  رتخد  مگیب  اّوح  .دـشاب  یم  يداـبآ  تلود  یقت 

ناشیا دش ، تبحـص  یقت  ازریم  هسردم  هرابرد  دوب  يا  هدابآ  رفعج  دّمحم  جاح  هچرازاب  نکاس  قباس  رد  هک  الـضف  زا  یکی  اب  يرمق 
خیـش جاح  فّرـصت  رد  هک  یقت  ازریم  هسردم  هب  دوب - لحم  ياملع  زا  هک  مردپ - قافتا  هب  یکدوک  نامز  رد  نم  هک  دنتـشاد  راهظا 

رد راهچ  هسردم  هک  دوب  فورعم  و  تشاد ، تولخ  طایح  ود  فرط  ود  رد  دوب و  یگرزب  رایسب  هسردم  .متفر  یم  رّرکم  دوب ، نسح 
هب هک  هدوب  مگیب  اّوح  هسردـم  نامه  ارهاظ  دـش و  یم  زاـب  اـهتولخ  نیا  زا  یکی  هب  هک  ناـشورفدرآ  هچوک  رد  یکی  هتـشاد  یجورخ 
هاگ هاـچ  سیرپسا  رد  هک  تشاد  یم  راـهظا  هدربماـن  انمـض  .تسا  هدـش  بارخ  ریاـب و  ود  ره  ادـعب  هتـشاد و  هار  یقت  ازریم  هسردـم 
هک نآ  یضتقم  نم ، ّنس  خیرات  نآ  رد  نکیل  دوب  هسردم  هب  طوبرم  هک  دنا  هدروآرد  كاخ  ریز  زا  ار  یگرزب  هتـشبن  گنـس  هسردم 

.دشاب یم  اجک  رد  دش و  هچ  هتشبن  گنس  نآ  تسین  مولعم  نونکا  دوبن و  مراپسب ، رطاخ  رد  مناوخب و  ار  بلاطم 

122 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هزاورد برد  جراخ  هسردم   45

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

: سردآ
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دابآ نسح  هزاورد  برد  جراخ 

هسردم تخاس  لحم  يراذگ : مان  ّتلع 

هتـشاد هّیوفـص  نادناخ  اب  طابترا  ارهاظ  هدوب و  يا  هسردم  مهدزاود  نرق  رد  ناهفـصا  دابآ  نسح  هزاورد  برد  جراخ  رد  يودهم ] ]
هماّلع فیلأت  هعیشلا ،» فلتخم   » باتک فقاو  و  یفص ) هاش  رتخد   ) مگیب میرم  هسردم  هسردم ، نیا  زا  دوصقم  هدنراگن  رظن  هب  .تسا 

.دشاب یم  هیلا  راشم  زین  دشاب  یم  دوجوم  نارهت  هاگشناد  يزکرم  هناخباتک ي  رد  هک  هرامش 1472  هب  یّلح 

123 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هبارخ هسردم   46

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

وجاوخ هّلحم ي  رد  سردآ :

هدوب یکاخ  نوچ  دیاش  يراذگ : مان  ّتلع 

، دیدرگ ناریو  دش و  فورعم  یکاخ  دجـسم  مان  هب  اهدعب  هک  هبارخ  دجـسم  بنج  وجاوخ  هلحم ي  رد  ارهاظ  هسردم  نیا  يودهم ] ]
.تسا هدش  هدیمان  نامزلا » بحاص   » دجسم مان  هب  دش و  دابآ  ریمعت و  وجاوخ  هلحم  نینکاس  تمه  هب  رخاوا  نیا  رد  .تسا  هدوب 

رومعم و .ق  .ه  لاس 1223  ات  يور  ره  هب  و  دشاب » نآ  تفـص  هبارخ  هکنآ  هن   » هدوب هبارخ »  » مان هب  هسردـم  هک ، نیا  هجوت  لباق  هتکن 
.تسا هدوب  دابآ 

124 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناطلس هفیلخ  هسردم   47

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

همطاف یّتس  هلحم  دودح  سردآ :

.تسا هدوب  ناطلسلا  هفیلخ  املعلا و  ناطلس  هب  بّقلم  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

ریرحت  » هیـشاح زا  يا  هخـسن  نارهت  کلم  یلم  هناخباتک  رد  .تسا  هتـشاد  دوجو  مان  نیا  هب  يا  هسردـم  ناهفـصا  رد  مهدزای  نرق  رد 
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هسردم رد  لاس 1064  رد  هیلا  راشم  هک  تسا  دوجوم  يراـبدور  یقت  دّـمحم  نب  میلـس  دّـمحم  قیلعتـسن  طـخ  هب  هیقطنملا » دـعاوقلا 
هدوب و يوفص  رصع  ياملع  زا  ناطلس  هفیلخ  ءاملعلا و  ناطلس  نیسح  نیدلا  ءالع  دّیس  ریم  .تسا  هدوب  ناطلـس  هفیلخ  ءاملعلا  ناطلس 

تاداس هربقم  .تسا  هدوب  یلاوح  نیمه  رد  زین  هیلا  راشم  هسردم  الامتحا  تسا و  هتشاد  لزنم  همطاف » یّتس   » هلحم ي دودح  رد  ارهاظ 
نآ رواجم  ناتسربق  همطاف و  یّتس  رد  یناطلس  هفیلخ 

125 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دشاب یم  ناطلس  هفیلخ  نب  نسح  دّیـس  هیقف  هماّلع  ربق  هلمج  نآ  زا  .هدید  ار  روبق  نآ  زا  یخرب  هدنـسیون  هدوب و  دوجوم  رخاوا  نیا  ات 
.تفر نیب  زا  ادعب  هک 

126 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یلع نیدلا  ردص  هجاوخ  هسردم   48

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

میکح فیرش  ازریم  هچوک  رد  مساق  اباب  هلحم  سردآ :

بیط یلع  نیدلا  ردص  هجاوخ  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هچوک رد  مساق  اباب  هلحم  رد  دـیوگ : و  هرکذـت ) هحفـص 457   ) دناد یم  هسردم  هس  یناب  ار  يو  يدابآرـصن ، رهاط  ازریم  يودـهم ] ]
نامتخاس هک  دسر  یم  رظن  هب  دـننکاس ، اجنآ  رد  شیورد  رفن  دـنچ  نونکا  هدوب و  فسوی  ازریم  هناخنامهم  هک  میکح  فیرـش  ازریم 

لزنم و دوب و  هدشن  جراخ  تیفقو  تروص  زا  نکیلو  هدیدرگ  جراخ  ندوب  نیـشن  هبلط  تروص  زا  رهاط  ازریم  نامز  رد  هسردـم  نیا 
ناهفصا خیرات   » و يرصان » مظتنم   » رد .تسا  هدوب  ناشیورد  نکسم 
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دّمحم اقآ  تبـسن  هک  یناهفـصا  يربیز  بیط  دّمحم  نیدلا  ردص  تافو  هدمآ : فالتخا  یکدنا  اب  لاس 888  عیاقو  نمـض  رد  ير » و 
.تسا هدوب  هسردم  یناب  دنزرف  ارهاظ  ددنویپ  یم  وا  هب  قداص » دهاش   » باتک فلؤم  قداص 

127 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یلع نیّدلا  ردص  هجاوخ  هسردم   49

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

میدق عماج  دجسم  یلاوح  سردآ :

بیط یلع  نیّدلا  ردص  هجاوخ  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

یلاوح رد  یکی  هتخاس  هسردـم  هس  یلع  نیدـلا  ردـص  هجاوخ  دـیوگ : یم  هحفـص 457 )  ) دوخ هرکذـت  رد  يدابآرـصن  رهاط  ازریم 
، ما هدناوخ  ریقح  ار  شا  هباتک  دوب و  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  شهاگرد  هک  بیط  هّللا  تیاده  ازریم  هناخ  بنج  رد  میدـق  عماج  دجـسم 
هب ایوگ  هملک ي  دـیوگ : هدـنراگن  .درک  دوخ  يارـسناوراک  لخاد  يرباج  نیدـلا  ردـص  ازریم  ایوگ  .تسین  یقاب  نآ  زا  يرثا  لاحلا 

، دناد یم  اقیقد  ار  نآ  لحم  نیاربانب  تسا  هدناوخ  ار  شا  هباتک  دوب و  هدید  ار  هسردم  رهاط  ازریم  رگا  .تسا  دروم  یب  ارهاظ  دیدرت ،
.دیدرت اب  هن  دومن  یم  راهظا  تحارص  هب  دیاب  هدشن  ای  هدش  ارسناوراک  ءزج  رگا  لاح 

128 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تبحم هجاوخ  هسردم   50

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

تاغاب هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  انب  نافقاو  زا  دیاش  يراذگ : مان  ّتلع 

هدازردارب یناکرسیوت  دوواد  دّمحم  هدوب و  ریاد  ناهفـصا  رد  يوفـص  نامیلـس  هاش  رـصع  رد  مهدزای  نرق  رد  هسردم  نیا  يودهم ] ]
هـسردم تفه  نآ  ءزج  تسا  نکمم  تسین و  هسردـم  نیا  زا  يرثا  نوـنکا  تسا و  هدرک  یم  لیـصحت  اـجنآ  رد  یناکرـسیوت  نـسح 

زا يرایسب  دیوگ : هدنراگن  .تسا  هدیدرگ  رگید  دجاسم  نتخاس  فرص  اهنآ  هبورخم ي  ینامتخاس  حلاصم  مهدراهچ  نرق  هک  دشاب 
هیراشفا و دهع  ياهزیتس  گنج و  ناهفـصا و  زا  تختیاپ  لاقتنا  رثا  رد  هدش ، هدربمان  ادعب  هکنآ  ای  هدـیدرگ و  رکذ  هک  سرادـم  نیا 
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نآ لحم  هدش و  هبورخم  هجیتن  رد  ریاب و  تسا ، هدومن  يور  رهـش  نیا  مدرم  هب  هک  ییاه  يرامیب  اهالغ و  طحق و  نینچمه  هیدـنز و 
لامعا زکرم  انایحا  تافاثک و  عامتجا  زکرم 
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خیش جاح  موحرم  اذهل  .دنا  هدوب  رامق  لوغـشم  هدوسآ  لایخ  هب  اهاجنآ  رد  هزره  درگلو و  نامدرم  هدیدرگ و  فرع  عرـش و  فالخ 
هک دندرک  مکح  نیدهتجم  زا  رگید  یعمج  و  ناهفصا - گرزب  دهتجم  ود  یکراشف - رقاب  دّمحم  خیـش  یهاش و  دجـسم  رقاب  دّمحم 

نارگ نیـسّدقم  زا  یخرب  رظن  هب  مکح  نیا  .دنرب  راکب  رهـش  ياهدجـسم  رد  ار  نآ  حلاصم  هدرک و  بارخ  ار  اهاجنآ  هدـنام ي  یقاب 
يالاب دیسر  یفجن  رقاب  دّمحم  خیش  هب  ربخ  نوچ  دندومن ؛ ءاتفتسا  يزاریش  نیسح  دّمحم  ازریم  جاح  موحرم  زا  دروم  نیا  رد  هدمآ و 

دنک ءاتفتسا  ازریم  بانج  زا  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  مدرم  تفگ : ربنم 

129 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

لمع ایآ  داد ، ار  نآ  ندرک  بارخ  روتسد  یفجن  رقاب  دّمحم  خیـش  دوب و  هبورخم  يدجاسم  سرادم و  دسیونب : نینچ  ار  نآ  تروص 
: دیوگ هدنراگن  ریخ ؟ ای  هدوب  حیحص  وا 

یم هک  يرگید  بلطم  .تسا  هتشاد  ترهش  مان  نیدب  ناتسودنه  رد  هک  تسا  میکح  دجـسم  یناب  دوواد  میکح  ناخ ، بّرقت  زا  دارم 
هدومن یم  سیردـت  تبحم  هجاوخ  هسردـم  رد  ناطلـس  هفیلخ  نیـسح  نیدـلا  ءالع  ریم  هکنآ  درک  هدافتـسا  يدابآرـصن  نایب  زا  ناوت 

.تسا

.تسا هدنامن  یقاب  يرثا  رضاح  لاح  رد  هسردم  نیا  زا  هداز ] ناطلس  نیسح  باتک  ]

130 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( کلم هجاوخ ي   ) کلملا هجاوخ  هسردم   51

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

ناهج شقن  نادیم  رد  سردآ :

( یفوتسم کلم  هجاوخ   ) نآ یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

مک هّللا  فطل  خیش  دجـسم  نامتخاس  زا  سپ  هک  تسا  هّیوفـص  زا  لبق  مهم  گرزب و  سرادم  زا  یکی  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باتک  ]
هسردم نیا  .دشاب  یم  کلم  هجاوخ  هسردم  دش ، بارخ  یّلک  هب  هیوفص  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  تفر  یناریو  هب  ور  مک 
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هّللا فطل  خیش  دجسم  هب  بونج  زا  و  یلعف » ناهج  شقن  نادیم   » ناهج شقن  غاب  هب  برغم  فرط  زا  نآ  دودح  دوب و  گرزب  رایـسب 
زا کلم  هجاوخ  .تسا  هتـشاد  تعـسو  یلدـگیب » يارـس   » یلعف لحم  لامـش  ات  هدـش و  یم  لماش  ار  یگرزب  غاـب  قرـشم  فرط  زا  و 

دهد یم  هعسوت  ار  هسردم  نیا  وا  تسا و  هدوب  وا  مان  هب  هسردم  نیا  هتسیز و  یم  لیعامسا  هاش  نامز  رد  هک  تسا  ناهفـصا  ناگرزب 
یب مدرم  .دمآ  ناهفصا  هب  لاس 998 ) رد   ) دوخ رفـس  نیلوا  رد  ریبک  سابع  هاش  هک  یماگنه  .دنک  یم  انب  نآ  رانک  رد  مه  یئارـس  و 

دندرک راهظا  زاب  مدرم  دننیبب  ار  وا  ات  دـش  رهاظ  مدرم  ضرعم  رد  هک  زور  هس  زا  دـعب  دـندرک و  لابقتـسا  يراد و  فرط  وا  زا  تیاهن 
.دننک اشامت  ار  وا  ناهج  شقن  غاب  زا  مدرم  دتـسیاب و  کلم  هجاوخ  هسردـم  ماب  يور  هاش  هک  دـش  نیا  رب  رارق  میدـیدن و  ار  هاش  هک 

فیلأت ریبک » سابع  هاش  یناگدـنز   » باتک رد  دـندرک  يوفـص  سابع  هاش  يارب  زور  نآ  ناهفـصا  مدرم  هک  یبیجع  تارهاـظت  حرش 
.تسا هدمآ  لّصفم  يا  هنوگ  هب  یفسلف  هلا  رصن 

هسردم تسا : هتشون  نینچ  کلم  هجاوخ  هسردم  هب  عجار  یمشاه  ردص  موحرم 

131 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناهفـصا رد  ینامز  تدم  تسا و  هدوب  هیوفـص  زا  لبق  راثآ  زا  دوب و  هدش  انب  هلا  فطل  خیـش  دجـسم  ترواجم  رد  هک  کلم  هجاوخ 
نادنمشناد زا  یکی  .دنا  هدمآ  نوریب  نآ  زا  هّیوفص  دهع  روهـشم  نیـسردم  نادنمـشناد و  املع و  رتشیب  هدوب و  قیقحت  ثحب و  زکرم 

یعمج لاح  حرش  دئاوفلا » دیازم   » هب موسوم  دوخ  باتک  رد  يزیربت  نامز  دّمحم  انالوم  مانب  رصع 
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هدرک نایب  دوب ، هتفرگ  ار  فانکا  فارطا و  ناشترهـش  تیـص  ادـعب  هدرک و  یم  لیـصحت  هسردـم  نیا  رد  هک  ار  ییاـملع  الـضف و  زا 
خیـش هدهع  هب  نآ  سردم  دش و  ریمعت  هلا  فطل  خیـش  دجـسم  يانب  ماگنه  گرزب  سابع  هاش  نامز  رد  کلم  هجاوخ  هسردم  .تسا 

هلا فطل  خیش  دجسم  نتخاس  یکی  هدوب ، گرزب  رایسب  هک  هسردم  نیا  نتفر  نیب  زا  تلع  .تسا  هدش  راذگاو  لماع  یسیم  هلا  فطل 
سابع هاش  هدیدرگ ، هسردم  نیا  نداتفا  قنور  زا  بجوم  هک  تسا  هّیوفـص  هرود  رد  فورعم  سرادم  نامتخاس  رگید  نآ و  رانک  رد 

دجـسم کـی  نتـشاد  وا  رگید  ّتین  دوب و  اـملع  اـب  تروشم  يارب  یلحم  ناـمتخاس  ددـص  رد  شدوـخ  تنطلـس  يادـتبا  رد  يوـفص 
دنک و یم  انب  ار  هلا  فطل  خیش  دجسم  کلم ، هجاوخ  هسردم  بونج  تولخ  رد  ببس  نیدب  .دوب  تنطلـس  نادناخ  يارب  یـصوصخ 

نادنمشناد زا  رگید  .تسا  هدوب  نآ  رانک  رد  کلم  هجاوخ  هسردم  گرزب  نحص  دوجو  دجسم ، يارب  نحـص  نتـشادن  للع  زا  یکی 
یم يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز  رد  رکذلا  ریخا  دنمـشناد  هک  دنا  هدوب  يراسناوخ  نیـسح  اقآ  هّللا و  دبع  اّلم  هسردـم  نیا  نیـسّردم  و 

.تسا هدوب  هلا  فطل  خیش  دبنگ  هب  هدیبسچ  کلم  هجاوخ  هسردم  بونج  رد  وا  هرجح ي  تسا و  هتشاد  ذوفن  وا  رد  رایـسب  هتـسیز و 
.دراد دوجو  ظفاح  نابایخ  رد  یلدگیب » يارس   » مانب هسردم  نیا  زا  یتمسق  اهنت  هزورما 

132 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یسوط کلملا  ماظن  هجاوخ   52

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

تشدرد هلحم  سردآ :

یسوط کلملا  ماظن  هجاوخ  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

زا هک  دش  یم  هدناوخ  هّیماظن »  » مان هب  درک  یم  انب  یقوجلس  هاشکلم  فورعم  ریزو  یسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  هک  یسرادم 
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: تسا هلمج  نآ 

دادغب هیماظن  - 1

روباشین هیماظن  - 2

ير هیماظن  - 3

ناهفصا هیماظن  - 4

« هیماظن  » باتک هب  ناهفصا  رد  یسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  هسردم  عضو  زا  عالطا  يارب 

133 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هک خیطبلا » راد   » رد دابآدمحا  هلحم ي  رد  ماظن  هجاوخ  هسردم  دنیوگ  هک  نیا  .دوش  عوجر  یئاسک  هّللا  رون  رتکد  دنمـشزرا  فیلأت 
تقیقح زا  یلاخ  هابتشا و  تسا ، هّیماظن  ای  کلملا  ماظن  هجاوخ  هسردم  نامه  انب  نیا  ایآ  هتـشاد و  رارق  دنیوگ  یم  یطبلا »  » ماوع ارنآ 

، کلملا ماظن  هرود  سرادم  هلمج  زا  دـسیون : یم  هحفص 47 ) « ) هیوفص ات  هقجالس  زا   » باتک رد  یتوکـشم  هلا  ترـصن  ياقآ  .تسا 
یفوک ياه  هبیتک  زا  یتاعطق  هناریو و  راوید  دنچ  زج  زورما  دور و  یم  رامش  هب  هیماظن  سرادم  زا  هک  تسا  فاوخ  دجسم  هسردم و 

.تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  ابیز  تیاهن  یب 

134 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مرحم هجاوخ  هسردم   53

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دابآدزی هلحم  سردآ :

هدوب مرحم  هجاوخ  یناب  مان  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا هدوب  یفص  هاش  یلگوس  رتهم و  مرحم  هجاوخ  دسیون : یم  نینچ  دابآدزی  هلجم  حرش  نمض  ندراش  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
هسردـم و مرحم  هجاوخ  هناـخ  کـیدزن  .دـنمان  یم  کـیب  دوصقم  ارنآ  هک  تسا  يدجـسم  تسار  تمـس  رد  اـبیز و  رایـسب  وا  هناـخ 

.دوش یم  هسردم  نآ  نادرگاش  فرص  ارسناوراک  دمآرد  .دراد  ترهش  شمان  هب  هتخاس و  وا  دوخ  هک  تسا  ییارسناوراک 

135 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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خیّطبلا راد  هسردم   54

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

خیّطبلا راد  هلحم  سردآ :

.تسا هدش  هتخاس  اجنآ  رد  هسردم  هک  یّلحم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

باب نیا  رد  ندراش  هتـشاد و  رارق  زوگلگ » خیطبلا ، راد  هیرفعج ،  » خیّطبلا راد  هلحم  رد  اه  هسردـم  نیا  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باتک  ]
گنـس زا  هسردم  نیا  مهم  طاقن  میـسر ، یم  تسابیز  رایـسب  نامتخاس  تمدق  دوجو  اب  هک  هّیرفعج  هسردم  هب  دعب  دسیون : یم  نینچ 

یم خیطبلا  راد  هسردم  هب  سپـس  .دوب  هداس  يزپشآ  یقرت  ناوا  رد  هک  تسا  زپشآ  نسح  رـصق  سپـس  .تسا  هدش  انب  یـشاک  رمرم و 
.میور یم  دابآدمحا  ياهلاچخی  هب  سپس  زوگلگ و  هسردم  مانب  تسا  يا  هسردم  مامح و  کیدزن  هک  میسر 

136 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

افشلا راد  هسردم   55

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

هّیرصیق رازاب  لباقم  اهراجن و  رازاب  رد  عقاو  ءافشلا  راد  دجسم  ياج  سردآ :

افشلا راد  ناتسرامیب  هب  یکیدزن  يراذگ : مان  ّتلع 

رازاب نیا  مینک ...  یم  عورش  هاش  رازاب  زا  دسیون : یم  ناهفـصا  ياهرازاب  فصو  رد  هحفص 56  دوخ  همانرفس  رد  ندراش  يودهم ] ]
نآ هب  لصو  دنـشورف ، یم  سابرک  ناناقهد  اهنآ  رد  هعمج  ياـهزور  هک  دوش  یم  یهتنم  ناـشورف  لاـغذ  ناـشورف و  بوچ  رازاـب  هب 

تسا یغاب  زا  ترابع  نیا  درادن  ام  ياهناتسرامیب  هب  یتهابش  مه  ناتـسرامیب  نیا  .دنمان  یم  ءافـشلا  راد  ار  نآ  هک  تسا  یناتـسرامیب 
رد یکیدزن  هب  ناتـسرامیب  کشزپ  تسا ...  باب  داتـشه  ابیرقت  اهنآ  هّدع ي  تسا و  هقبط  ود  يابیز  کچوک  ياهقاتا  نآ  فارطا  هک 

ياهاذـغ اود و  دـهد و  یم  نارامیب  هب  یناجم  ياه  هخـسن  مزال و  ياهروتـسد  دنیـشن و  یم  رهظ  اـت  تشه  تعاـس  زا  یتکمین  يور 
چیه دنا و  هداد  یم  نانآ  هب  زین  یناجم  ياذغ  اود و  دوش  یم  مولعم  ندراش  نایب  لقن  اب  .دزادرپ  یم  هفوقوم  دیاوع  زا  ار  نارامیب 
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.دندرک یم  زین  بط  سورد  سیردت  اجنآ  رد  نارامیب  کشزپ  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  .تسا  هتشادن  هسردم  ناونع 

یلامـش و رازاب  اهراّجن و  رازاب  رگید  فرط  هاش و  نادـیم  هّیرـصیق و  نآ  فرط  کی  هک  اهزاس  تیچ  رازاب  لباقم  اـهراجن  رازاـب  رد 
تسایر نامز  رد  يدجسم  تسا ، یبونج 

137 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مان هب  دندرک  انب  يوفص  ءافشلا  راد  نیمز  رد  یفجن ) اقآ  هب  فورعم  یقت  دّمحم  خیش  جاح  تردق  تسایر و   ) هاش دجـسم  هب  نایاقآ 
رومعم دـجاسم  زا  العف  دـیدرگ و  شرف  گنـس  نآ  نمـض  هدـش و  لیمکت  اـهنآ  ياـنب  ریخا  ياـهلاس  نیا  رد  هک  ءافـشلا  راد  دجـسم 
یلماع نیّدـلا  ردـص  دّیـس  اقآ  نب  رفعج  وبا  دّیـس  جاح  دـنزرف  یمداخ  نسح  دّیـس  جاـح  ياـقآ  راوگرزب  دنمـشناد  تسا و  ناهفـصا 

.دنوش یم  دنم  هرهب  ناشیا  تعامج  ضیف  زا  يریثک  هّدع ي  هدومن و  تعامج  هماقا  نآ  رد  اهبش  یناهفصا ، يوسوم 

138 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ملعلا راد  هسردم   56

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دیدرگن صخشم  سردآ :

:- يراذگ مان  ّتلع 

لئاضف یف  هرهاظلا  تایالا  لیوأت   » باتک زا  يا  هخسن  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  رد  .تسا  ناهفصا  مهدزای  نرق  سرادم  زا  يودهم ] ]
لاس رد  ار  نآ  یفجن  دّـمحم  نب  رـصان  هک  تسا  دوجوم  يدابآ  فجن  يدابآرتسا  نیـسح  یلع  فرـش  دّیـس  فیلأت  هرهاـطلا » هرتعلا 

.تسین تسد  رد  یعالّطا  نیا  زا  رتشیب  العف  ملعلا  راد  هسردم  هدنسیون و  نیا  زا  .تسا  هتشون  ملعلا  راد  هسردم ي  رد   1065

139 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نوتاخ هدد  هسردم   57

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

یلعف ناخ  یلع  دّیس  نابایخ  سردآ :
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یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد .تسا  هتـشاد  رارق  یلبق  ياّیرث  نابایخ  رانک  رد  نآ  لحم  هدوب و  وجاوخ  هلحم ي  هناگ ي  تفه  سرادم  زا  یکی  ارهاظ  يودهم ] ]
تفه ءزج  ار  نآ  دومن و  هراشا  نوتاـخ  هد  هسردـم  نیا  ماـنب  یقرواـپ  رد  هحفـص 687  ناهفـصا  یخیرات  راثآ  هنیجنگ  سیفن  باتک 
هدوب رارقرب  هیراجاق  دـهع  رخاوا  ات  هدـش و  انب  هیوفـص  هرود  رد  هک  يراثآ  هلمج  زا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  یفرعم  وجاوخ  هسردـم 

قوسراهچ باخرچ و  ترواجم  رد  اهنآ  ریاـب  یـضارا  مه  هزورما  هتـشاد و  ترهـش  هسردـم  تفه  ماـنب  هک  تسا  ییاـهانب  هعومجم 
هـسردم هس  یماسا  هدوب و  روبزم  هسردـم  تفه  زا  یکی  نوتاخ  هدد  هسردـم  تسا  فورعم  هسردـم  تفه  ياـه  نیمز  ماـنب  یـشاقن 
ناهفـصا یخیرات  راثآ  باتک  رد  .تسا  هدش  طبـض  مناخ » ناخ  يرپ   » و مگیب » بنیز   » نینچ مه  و  کیب » رایدنفـسا   » مان هب  زین  رگید 

هدیـسر دجاسم  نامتخاس  فرـصم  هب  نآ  حلاصم  تقو  ياملع  هزاجا  بسحرب  دیوگ  باخرچ و  هلحم  رد  ار  نآ  لحم  هحفص 28 ) )
ینیسح دّمحم  نیدلا  دامع  ریم  نز  ردپ  یتشدلا - باب  رقاب  ازریم  نآ  یناب  .تسا 
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.داهن ناینب  دوخ  داماد  يارب  ار  هسردم  هیلا  راشم  هک  تسا - يدابآ  نوتاخ  تاداس  دج 

شیپ اهتدم  ات  هدوب و  لدع  هچوک  دودح  رد  ایرث ، هچوک  ناخ و  یلع  دیـس  هچوک  نیب  هسردم  نیا  لحم  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
.تسا هدوب  فورعم  نشت » لوق   » ياه نیمز  مان  هب  نآ  ياه  هناریو 

140 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مرح ناوناب  زا  یکی  هلیـسو ي  هب  دوب ، عقاو  یـشاّقن  قوس  راهچ  باخرچ و  هلحم  رد  هک  روبزم  هسردم  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باتک  ]
.دندرک هدافتسا  ثادحا ، هزات  يدجسم  يانب  يارب  حلاصم  نآ  زا  تفای ، هار  نآ  رد  یناریو  هکنآ  زا  سپ  دش و  سیسأت 

141 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تشدرد هسردم   58

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

تشدرد هلحم  سردآ :

.تسا هتفرگ  رارق  نآ  رد  هک  يا  هلحم  تهج  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هرانم ود  اب  يا  هبارخ  هسردم  راثآ  دور ، یم  رامـش  هب  دعب  هب  مجنپ  نرق  زا  ناهفـصا  دابآ  تاّلحم  زا  هک  تشدرد  هلحم  رد  يودهم ] ]
اجنیا رد  .دـنناوخ  یم  هرانم » ود  يارـسناوراک   » ماـن هب  هراـنم  ود  نیا  دوجو  تبـسانم  هب  ار  نآ  بنج  يارـسناوراک  .تسا  یقاـب  زونه 

.دشاب یم  دومحم  هاش  نز  وجنیا و  ناخ ) ورسخ   ) يورسخیک رتخد  اغآ  تخب  ناطلس  هب  بوسنم  تسا  يا  هربقم 

ياه هرانم   » نآ ياه  هرانم  .دراد  رارق  اغآ  تخب  ناطلـس  هربقم  بنج  رد  هک  هدـنام  یقاب  نآ  هرانم  ود  طقف  تشدرد  هسردـم  راثآ  زا 
تخب ناطلـس  دبنگ  هربقم و  يانب  زرط  .تسا  دوجوم  ییانب  طخ  هب  يا  هبیتک  يور  رب  رتم و  تشه  عافترا  هب  تشدرد » هسردم  ردرس 
بارخ ناـمز  لوط  رد  هک  تسا  هدوب  یّللجم  لّـصفم و  ياـهنامتخاس  اـجنآ  رد  هک  تسا  یکاـخ  اـه  هراـنم  هسردـم و  ردرـس  اـغآ و 

رایسب ارهاظ  هسردم  .تسا  هدش  جراخ  هیلّوا  تروص  زا  هدیدرگ و 
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ربق گنـس  زا  ریغ  تسین و  یقاب  نآ  زا  يزیچ  کچوک  يارـسناوراک  کی  زا  ریغ  العف  نکیل  هدوب ، يراک  یـشاک  گرزب و  عیـسو و 
دوخ ارهاـظ  هعقب  هسردـم و  ناـمتخاس  یناـب  .تسین  دوجوم  اـنب  نیا  رد  یخیراـت  رثا  هنوـگچیه  دراد ، یناـشیپ  رب  ار  خـیرات 753  هک 

.دشاب یم  دومحم ) هاش  نیّدلا  بطق   ) وا رهوش  ای  اغآ  تخب  ناطلس 

هحفـص 45)  ) ناهفـصا یلم  راثآ  باتک  فلؤم  .تسا  يرجه  متـشه  نرق  هب  طوبرم  هّیوفـص و  زا  لـبق  سرادـم  زا  هسردـم  نیارباـنب 
هسردم نامه  هسردم  نیا  هک  تسا  هداد  لامتحا 

142 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.دشاب يروش 

تیاکح نآ  نیرید  تمظع  زا  هک  رتم - دودح 15  عافترا  اب  يدنلب  ردرس  زارفرب  تشدرد  هرانم  ود  يرجه ، متـشه  نرق  مود  همین  زا 
.تسین رتم  تشه  زا  شیب  ماب  تشپ  حطس  زا  نآ  عافترا  هتفرگ و  رارق  دنک - یم 

تسد رد  یعالّطا  تسا ، هداد  يور  هیحان  نیا  عضو  رد  هک  يدایز  تارییغت  ّتلع  هب  ردرس  زا  دعب  ياه  نامتخاس  رارقتـسا  بیترت  زا 
هک يروـط  هب  یلو  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  تسا ؛ عـقاو  ردرـس  بقع  رد  هک  يرـصتخم  ياـضف  زا  ریغ  نآ  عیـسو  ناـمتخاس  زا  تسین و 

هـسردم فارطا  ناریو  ياه  قاطا  مه  شیپ  نرق  کی  ات  دـنا  هدرک  لقن  هدـنراگن  يارب  یخیرات  يانب  نیا  فارطا  رد  نکاـس  نیرّمعم 
کی ات  هدش و  فارطا  ياه  هناخ  همیمـض  اجیردت  هدوب و  یقاب  هدش ، یم  بوسحم  نآ  لخدـم  یلعف  ردرـس  اه و  هرانم  هک  تشدرد 
لخاد هب  یهار  یلامـش  علـض  فرط  زا  یلعف  هعقب ي  .دوـب  تشدرد  هلحم  مدرم  عاـمتجا  يارب  یلحم  هّیکت ي  تروـص  هـب  شیپ  نرق 

دّیؤم هسردم ، هب  نآ  نتشاد  هار  ردرس و  ترواجم  رد  هعقب  نامتخاس  بیترت  دشاب و  یم  دودسم  العف  هک  تسا  هتشاد  هسردم 
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هک تسا  فّسأت  ياج  هدوب و  اغآ  تخب  ناطلـس  دوخ  تامادقا  زا  زین  هسردم  یلعف  ردرـس  اه و  هرانم  نامتخاس  هک  تسا  بلطم  نیا 
هسردم ردرس  هبیتک  تشدرد و  هسردم  عیسو  نامتخاس  صخالاب  اه و  هبیتک  نتفر  نیب  زا  اه و  هرانم  كرات  یجیردت  مادهنا  تلع  هب 

یلو هدنامن  یقاب  دنک ، نایب  حیرـص  ار  يرامعم  عیـسو  هعومجم  نیا  نامتخاس  هک  يا  هحول  هبیتک و  چـیه  تسا ، یلاخ  نآ  ياج  هک 
هک يروـط  هب  نآ  ّتلع  هتفرن و  جاراـت  اـمغی و  هب  يرّفظم  هکلم  وـجنیا و  رتـخد  هاـگمارآ  سیفن  گنـس  هک  تـسا  یتـقوشوخ  ياـج 
یم سّدـقم  كّربـتم و  ار  نآ  ریخا  نورق  رد  مدرم  هّماـع ي  هک  دـشاب  یم  هعقب  نیا  یـسدق  هبنج ي  تـسا ، هدوـمن  قـیقحت  هدـنراگن 

مدرم هسّدقم ، نکاما  اه و  هاگترایز  مومع  دننام  درذـگ ، یم  نآ  يانب  خـیرات  زا  نرق  تفه  دودـح  هک  مه  زورما  یتح  دـنا ، هدرمش 
.دننک یم  نشور  عمش  لوتقم  هکلم ي  رازم  رب  ناهفصا 

143 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ریشاپ هیرقاب - کشوکرد - هسردم   59

ص143 يودهم ؛  قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يوفص زا  لبق  تخاس : ل 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

رصقلا باب  کشوک و  برد  هلحم  رد  سردآ :

.تسا عقاو  کشوک  برد  هّلحم ي  رد  يراذگ : مان  ّتلع 

هک میدش  روآدای  نینچمه  دشاب و  رـصقلا  باب  هسردم  نامه  ارهاظ  کشوک  رد  هسردـم  زا  دارم  هک  میدـش  رکذـتم  البق  يودـهم ] ]
ریـش اب  نآ  ندوب  کیدزن  تبـسانم  هب  ار  هسردـم  نیا  هک  دـش  هتفگ  زین  دـشاب و  یم  هسردـم  نیمه  زا  يرگید  مان  زین  هّیرقاب  هسردـم 
هناخ وزج  میدش  رّکذتم  البق  هک  هدوب  يا  هعقب  هب  طوبرم  ارهاظ  هک  کشوکرد  هبیتک ي  .دنناوخ  یم  زین  ریـشاپ  هسردم  کشوکرد ،

نیا یمان  كاترب » کیب  یلع  ریم   » هک تسا  نآ  رب  لیلد  .هدش  بارخ  وا  تسد  هب  هتفرگ و  رارق  راجاق  ناگدازهاش  زا  یکی  ي 
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.تسا هدرک  انب  ولنویوق  قآ  ناخ  رداهب  متسر  تموکح  نامز  رد  لاس 902  رد  شردپ  دبنگ  هیواز و  تهج  ار  ردرس 

هک هتشاد  دوجو  کشوک  برد  مان  هب  يا  هسردم  ایوگ  شیپ ، ناتسربق  رواجم  کشوک  برد  هلحم  رد  هداز ] ناطلس  نیـسح  باتک  ]
.تسین ياجرب  نآ  زا  يرثا  نونکا 

هدوب هّیرقاب  هسردم  زا  ریغ  هسردم  نیا  هک  دـندقتعم  رگید  یخرب  اما  دـنناد  یم  ریـشاپ  ای  هّیرقاب  هسردـم  نامه  ار  هسردـم  نیا  یخرب 
.تسا

کشوک برد  قباس  ناتسربق  کشوک و  بردرـس  ترواجم  رد  هتـشاد و  قّرعم  ياه  یـشاک  عون  زا  یتانیئزت  هقباس  هک  هسردم  نیا 
.درادن یتانیئزت  هنوگ  چیه  تسا و  نیشن  هبلط  هک  هدش  عقاو 

144 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناشیورد هسردم   60

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

شاتکب هیکت  دابآ و  نسح  هچرازاب  دودح  وجاوخ  هلحم  سردآ :

.تسا هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  ناشیورد  تنوکس  تلع  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا هدوب  ناهفـصا  رد  هّیوفـص  زا  لبق  راثآ  زا  هتـشاد و  رارق  شاتکب  هیکت ي  دابآ و  نسح  هچرازاب  دودـح  رد  ارهاـظ  هسردـم  نیا 
[. تسا هتفر  نیب  زا  نامز  رورم  هب  هک  هتشاد  رارق  ولنویوق  نسح » نوزوا   » نسح هاش  ربق  رواجم  وجاوخ ، هّلحم ي  رد  هسردم ، نیا  ]

145 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

راقفلا وذ  هسردم   61

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

نیشن هبلط  تیعضو :

دروآ مین  هلحم  کیدزن  رد  ناهفصا  گرزب  رازاب  سردآ :

ناتسبش راوید  يور  ع )  ) یلع ترضح  ریشمش  مان  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا راقفلا  وذ  هچوک  رازاب  رد  عقاو  نیشن  هبلط  رومعم و  سرادم  زا  یکی  يودهم ] ]
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وذ دجسم  هلامج و  هچوک  زا : دنترابع  هلحم  نیا  مهم  طاقن  دیوگ : هحفص 89 )  ) دروامین هلحم  نایب  نمض  دوخ ، همانرفس  رد  ندراش 
هـصاخ مسا  هب  هناخنامهم  کی  مامح و  کی  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ریـشمش  مان  تبـسانم  هب  نآ  هیمـست  هجو  هک  راقفلا 

هحفـص 384)  ) ناهفـصا یلم  راثآ  هنیجنگ  باتک  رد  .تسا  خماش  یماقم  دوخ  نیا  دـنک و  یم  ار  هاش  حالـصا  طقف  هک  تسا  شارت 
« راقفلا وذ   » رسود ریشمش  دنچ  سکع  هک  تسا  نآ  دشاب  یم  هجوت  بلاج  دجسم  نیا  رد  هچنآ  دسیون : یم  راقفلا  وذ  دجسم  هرابرد 

نآ بتاک  هدش و  هتخاس  یمان  یفص  دّمحم  خیـش  هلیـسوب  لاس 950  رد  دجسم  .تسا  هدش  یـشاقن  ناتـسبش  یچگ  ياهراوید  يور 
رب نآ  همان  فقو  دومن و  فقو  دجسم  تهج  یتاقبر  هّللا  دسا  ازریم  جاح  مان  هب  یـصخش  لاس 1109  رد  دراد و  مان  شوایـس  دّمحم 

هدیدرگ بصن  دجسم  هبیتک  يالاب  رب  شوقنم و  هایس  یگنس  حول 
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مولعم تسا  بوصنم  دجسم  راوید  رب  شوقنم و  یگنر  هایس  گنس  رب  هک  ینامرف  زا  .دراد  مان  رصن  دّمحم  هبیتک  نیا  هدنـسیون  .تسا 
ترهش تلع  .تسا  هتفای  صاصتخا  تمس  نیدب  يرمق  يرجه  لاس 1037  رد  هتشاد و  مان  اضریلع  داتـسا  شارت  هصاخ  هک  دوش  یم 

هچوک و نیا 

146 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسین مولعم  راقفلا  وذ  هب  دجسم  هسردم و 

تسا راقفلا  وذ  دجسم  یکی  لوا  بسامهط  هاش  هرود  دجاسم  زا  دسیون : یم  هحفص 247 )  ) ير ناهفصا و  خیرات  رد  يرباج  موحرم 
هب زین  ار  مامح  نآ  نوچ  داهن  انب  ار  مامح  هتخاس و  هدوب  نیوزق  رد  بسامهط  هاش  شارت  هصاخ  هک  یناهپسا  کیب  راقفلا  وذ  ار  نآ  و 

بیرج مین  زا  شیب  تحاسم  خیرات 950 و  هب  دراد  قّرعم  یـشاک  بردرـس  .دندناوخ  یم  لاس  دصراهچ  زا  سپ  شارت  هصاخ  مامح 
.دوـش یم  هدز  نیمخت  عرذ  شتحاـسم 700  هک  هتخاـس ، هچوک  يادـتبا  يا  هسردـم  فورعم و  وا  ماـن  هب  زین  شپچ  تسد  هچوـک  و 

یکدـنا رخاوا  نیا  رد  تسا  دوگ  رازاب  هچوک و  فک  زا  یمک  دراد  رارق  بونج  تمـسق  رد  دجـسم  رواـجم  هچوک  لوا  رد  هسردـم 
يدام هیامرـس ي  ینامرک و  دنز  رقاب  دّمحم  خیـش  موحرم  راوگرزب  دنمـشناد  تمه  هب  ریخا  ياهلاس  رد  .دوب  هدیدرگ  ریاب  هبورخم و 

.تسا نیشن  هبلط  نونکا  دیدرگ و  نیمأت  رازاب  نّیدتم  مدرم 

147 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يدزی نیدلا  نکر  هسردم   62

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دومحم هجاوخ  رازاب  سردآ :

يدزی دّمحم  نیّدلا  نکر  دّیس  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

نیّدـلا نکر  دّیـس  تمه  هب  يرجه  متفه  نرق  رد  هسردـم  نـیا  دـیوگ : یم  هحفـص 35 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » باتک رد  يودـهم ] ]
هدش و انب  ناهفصا  رد  دومحم  هجاوخ  رازاب  رد  يدزی  دّمحم 
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تـشه هک  ار  هسردم  هفوقوم  تاقبر  تروص  هدربمان  فلؤم  سپـس  .تسا  هدوب  هیودالا  راد  بتکلا و  راد  ثیدحلا و  راد  رب  لمتـشم 
نب دّمحم  نیّدلا  نکر  دّیـس  هسردم  یناب  .تسا  هتـشاد  رکذم  الّـصفم  همان  فقو  يور  ارنآ  میـسقت  زرط  جراخم و  دـشاب و  یم  هرقف 

.دشاب یم  تاضقلا - یضاق  يدزی - نیسح  ماظن  نب  دّمحم  نیّدلا  ماوق 

: تسا ریز  حرش  هب  هسردم  نیا  تافوقوم 

رد هک  دـشاب  یم  ناّکد  دـنچ  رب  لمتـشم  یفرط  ره  تسا و  هسردـم  بنج  هب  دراد و  فرط  ود  هک  دومحم  هجاوخ  رازاب  ماـمت  فلا :)
.تسا عقاو  هلحم  نامه  رد  نآ  يولج 

148 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هاـگراک دومحم و  هجاوخ  رازاـب  هب  یهتنم  ماـمح  رازاـب و  فرط  ود  زا  یکی  دودـح  رازاـب و  نیا  هب  لـصتم  هنادرم  ماـمح  ب و ج :)
دومحم ماما  دجسم  ياه  هناخاقس  اه و  حارتسم  دراد و  روپدعس  هثرو  هناخ  هچغاب و  باّصق و  دیعـس  وبا  هب  روهـشم  هچوک  يراخف و 

ناکد .دوش  یم  یهتنم  ثیدحلا  راد  هلحم  زا  زرابم  نیدلا  رخف  رالاسهپـس  هنازخ  هناخ و  هب  رگید  فرط  دودـح  ددرگ و  یم  فرـشم 
دیعـس نب  دّـمحم  هب  بوسنم  دجـسم  هار  هب  یهتنم  شدودـح  عضوم و  نامه  هلحم و  رد  عقاو  يزاسون  مه  هب  لصتم  هناـگ  هس  ياـه 

.تسا رمم  ماع و  عراش  دومحم و  هجاوخ  رازاب  دجسم و  هب  غابص و 

.تسا هتخاس  نورق 7 و 8  نیّدلا  ماوق  نب  دّمحم  نیّدلا  نکر  دّیس  دوخ  ار  نآ  هک  فقس  ود  ون  يارس  مامت  ه :)

.تسا نارگسم  رازاب  هّلحم و  يارس  ناوراک  هب  لصّتم  هک  یخاّبط  ناکد  و :)

.تسا ییاونان  يرگید  یلاّقب و  ود  نآ  زا  یکی  هک  دیدج  يارس  ناوراک  هب  لصّتم  ناکد  ود  ز :)

رکسع رازاب  رد  عقاو  خّروم  رصق  مامت  ط :)

ناهفصا
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149 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد 

کلملا نکر  هسردم   63

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تساجرباپ کچوک  هرجح  دنچ  تروص  هب  تیعضو :

دالوف تخت  رد  سردآ :

نآ یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نامدرم زا  ناهفصا - هموکحلا ي  بیان  کلملا - نکر  هب  فورعم  یناهفصا  يزاریش  مظاک  دّمحم  نب  نامیلس  ازریم  جاح  يودهم ] ]
نامتخاس وا  ریخ  راثآ  هلمج  زا  .تسا  دایز  ناهفـصا  رد  وا  کین  ریخ و  راـثآ  هک  هدوب  ّریخ  يدرم  بیدا و  لـضاف و  تریـس و  کـین 

.تسا ناهفصا » یمومع  ناتسربق   » دالوف تخت  لّوا  رد  يا  هسردم  دجسم و 

رد هتفای و  تافو  ناهفـصا  رد  لاس 1331  لوالا  يدامج  هبنـش 7  هس  رد  دلوتم و  زاریـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1254  رد  هیلا  راـشم 
.دیدرگ نوفدم  صوصخم  يا  هعقب  رد  شیوخ  دجسم  نالاد 

هنیجنگ  » سیفن باتک  رد  رفرنه  رتکد  ياقآ  بانج  هیامنارگ  دنمشناد  ار  دجسم  هربقم و  هسردم و  ردرس  ياه  هتشون  اه و  هبیتک  مامت 
اج همه  هدشن و  هدرب  هسردم  زا  یمسا  اه  هبیتک  زا  کی  چیه  رد  هکنآ  تسا  رکذ  لباق  هچنآ  نکیل  .تسا  هتشون  ناهفـصا » یلم  راثآ 
هک تسا  یکچوک  ياضف  دنوش  دراو  رد  زا  نوچ  دراد و  رارق  برغم  فرط  دالوف ، تخت  لّوا  رد  دجـسم  .تسا  روکذـم  دجـسم  مان 

نحـص رد  .تسا  هتفرگ  رارق  تمـسق  نیمه  رد  زین  دجـسم  ياهحارتسم  راـبنا و  بآ  هرجح و  جـنپ  ياراد  دـشاب ، یم  هسردـم  ناـمه 
هتفرگ رارق  کـلملا  نکر  هربـقم  نـالاد  یبوـنج و  تمـسق  رد  .دـنوش  یم  دراو  دجـسم  هب  نآ  زا  هک  تسا  يرگید  ردرـس  نآ  یبرغ 

البق هچنآ  زا  ریغ  هب  کلملا  نکر  رگید  هّیریخ  راثآ  زا  .تسا 

150 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یشنم رصق  هچوک  رد  عقاو  هیلیعامسا  هسردم  لباقم  هلمج  نآ  زا  .تسا  ناهفصا  رگید  دجاسم  زا  یخرب  ریمعت  دش ، هتفگ 
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اهنآ رد  هک  تسا  یتارجح  طقف  درادن و  ینید  هسردم  ناونع  نکیل  هدیدرگ  ریمعت  هسردـم  ریخا  ياهلاس  رد  .دـشاب  یم  نآ  هبیتک  اب 
هتـشون یـشاک  رب  نآ  راوید  يور  رب  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  دابآ  نسح  هزاورد  لحم  هیلیعامـسا  هسردم  لباقم  .تسا  هدـش  لفق 

مان هموکحلا  بیان  نیا  کین  ياهراک  زا  زین  ار  دجسم  نیا  ریمعت  دیاب  نیاربانب  دیدرگ .» ریمعت  کلملا » نکر   » روتسد هب  : » تسا هدش 
.درب

151 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مگیب ارهز  هسردم   64

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

یچلیا دجسم  کیدزن  دابآدمحا ، هلحم  سردآ :

یناب مان  هب  الامتحا  يراذگ : مان  ّتلع 

قاتا رد  یگنس  يا  هبیتک  .تسا  یقاب  خیرات  نیا  هب  ات  نآ  هبارخ  هتشاد و  رارق  دابآدمحا  هلحم  رد  مگیب  ارهز  دجسم  بنج  يودهم ] ]
تسین مولعم  تسا و  نیّدلا  ءایـض  انب  نیا  یناب  هک  دیامن  یم  هدوب و  نیّدلا  ءایـض  مان  هب  هک  تسا  دوجوم  مگیب  ارهز  دجـسم  یمیدق 

رد دشاب ، هتفای  ماجنا  یتاریمعت  لحم  نیا  رد  ینامز  رد  وناب  نیا  هلیسو ي  هب  تسا  نکمم  هتفای  ترهش  مگیب  ارهز  مان  هب  تلع  هچ  هب 
مدرم هلیسوب  هک  ریخا  تاریمعت  رد  .تسا  يوق  رایـسب  نیّدلا » ءایـض   » مگیب ارهز  دجـسم  مگیب و  ارهز  هسردم  داحتا  لامتحا  لاح  ره 

دجسم  » مان هب  ار  اجنآ  دیدرگ ، ماجنا  دجـسم  نیا  رد  ینامیا  هیقف  يدهم  خیـش  ياقآ  مالـسالا  تجح  دنمجرا  لیماف  رظن  ریز  رادنید 
.دندیمان ارهزلا »
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مگیب بنیز  هسردم   65

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

.تسا هدوب  باخرچ  یشاقن و  قوسراهچ  کیدزن  میدق  يایرث  نابایخ  یلعف و  نایدحوم  دیهش  نابایخ  سردآ :

يوفص نیسح  ناطلس  رتخد  مگیب ، بنیز  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نآ لحم  ارهاظ  هدش و  ناریو  سپس  هتشاد و  دوجو  ناهفـصا  رد  هیراجاق  دهع  رخاوا  ات  هک  وجاوخ  هسردم  تفه  زا  یکی  يودهم ] ]
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مگیب بنیز  مانب  .تسا  هدوب  یلعف » نایدّحوم  دیهش  نابایخ  میدق و  ياّیرث  نابایخ   » باخرچ هّلحم ي  یـشاقن و  قوسراهچ  دودح  رد 
هچ هب  یـسک و  هچ  تسد  هب  هسردم  تسین  مولعم  هدوب و  هّیوفـص  ياه  مناخ  هدازهاش  زا  یکی  هسردم  نیا  یناب  .تسا  هدوب  روهـشم 

؟ تسا هدش  بارخ  يروظنم 

فلؤم هکنیا  تسا و  هدوب  هلحم  ندش  بارخ  هسردم و  ندوب  ریاب  یلصا ، تلع  ارهاظ 
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ناتسبش ناخ و  میحر  دجسم  نتخاس  رد  نآ  ینامتخاس  حلاصم  نید  ياملع  زیوجت  بسحرب  دسیون : یم  ناهفـصا » یلم  راثآ   » باتک
دجسم رد  کلهتسم  هسردم  تفه  ینامتخاس  حلاصم  زا  یتمسق  تسا  مّلسم  هچنآ  دشاب و  یم  هابتشا  انیقی  تسا ، هتفر  راکب  وندجسم 
.تسا هدوب  یهاش  دجـسم  نایاقآ  هب  طوبرم  نآ  فارطا  دودـح و  نیا  تسا و  هتفر  راکب  ناـخ  میحر  دجـسم  و  ون » دجـسم   » ون هلحم 

.تسا کشوک  هلحم  رد  عقاو  مگیب  بنیز  مامح  نامتخاس  یناب  مگیب  بنیز  نیمه  ارهاظ 

نیا ات  هدوب و  سابع  هاش  همع  مگیب  بنیز  مانب  هسردم  نیا  ناهفصا ] گنهرف  خیرات  ]

153 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.درک یم  یئامندوخ  یعورزم  یضارا  نیب  نآ ،) یلامش  فرط   ) اّیرث نابایخ  طسو  رد  نآ  ياه  هناریو  رخاوا 

ناـنز زا  یکی  یـشاّقن ، يوـس  راـهچ  باـخرچ و  هلحم  یکیدزن  رد  عـقاو  مـگیب  بـنیز  هسردـم  یناـب  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باـتک  ]
دید حالـص  اب  مناخ ، ناخ  يرپ  هسردم  نوچمه  تفای ، هار  هسردم  يانب  رد  یناریو  هکنآ  زا  سپ  .دوب  يوفـص  نیطالـس  يارـسمرح 

.دش يرادرب  هرهب  ون  دجسم  ناخ و  میحر  دجاسم  يانب  رد  نآ  حلاصم  زا  یبهذم  ياملع 

154 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یقتوراس هسردم   66

يوفص تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

دابآ نسح  هچرازاب ي  سردآ :

.درک انب  دیدجت  ار  یقتوراس  هسردم  یلع  دّمحم  خیش  جاح  يراذگ : مان  ّتلع 

ناهفـصا رد  ییاهانب  هعومجم  صخـش  نیا  زا  هدوب ، یناث  سابع  هاش  یفـص و  هاش  مظعا  ردص  یقتوراس  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
دجـسم یقتوراس ، يوسراـهچ  یقتوراـس ، يارـسناوراک  یقتوراـس ، گرزب  دجـسم  یقتوراـس ، رازاـب  زا : دـنترابع  هک  هدـنام  یقاـب 

لاح حرـش  رد  هکناـنچ  .تسا  فورعم  یلع  دّـمحم  خیـش  جاـح  هسردـم  ماـنب  نونکا  هک  یقتوراـس  هسردـم  یقتوراـس و  کـچوک 
هدوب رگیدمه  هب  لصّتم  وا  هسردم  دجسم و  خاک و  تسا ، طوبضم  یقتوراس 
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ّتلع نیدـب  مان  رییغت  نیا  دوش و  یم  هدـیمان  یلع » دّـمحم  خیـش  جاح   » هسردـم مان  هب  العف  هک  تسا  ییاج  لحم  نیا  ارهاـظ  تسا و 
بنج دابآ و  نسح  هچرازاب  رد  هسردـم  نیا  تسا ، هدـیدرگ  ریمعت  انب و  دـیدجت  الماک  ناـشیا  هلیـسوب  یقتوراـس  هسردـم  هک  تسا 

لاس  ) یماما اضر  دّمحم  طخ  هب  دجـسم  هبیتک  رد  هک  دـشاب  خـیرات  نامه  دـیاب  نآ  نامتخاس  خـیرات  تسا و  عقاو  یقتوراس  دجـسم 
هب تسا  هدش  يراک  یـشاک  نآ  یلامـش  ههبج  رد  هک  یخیرات  هّدام ي  ود  نمـض  رد  تاریمعت  مامتا  لاس  .تسا  هدش  طبـض  ( 1053

سرادم زا  یکی  نونکا  دشاب و  یم  ددعتم  تارجح  رب  لمتـشم  هقبط و  کی  هسردم  نیا  نامتخاس  تسا ، هدمآ  يرجه  خیرات 1317 
.دور یم  رامش  هب  ناهفصا  نیشن  هبلط 

زیربت یلاها  زا  ییاونان  دنزرف  لوتقم 1055 »  » یقتوراس هداز ] ناطلس  نیسح  باتک  ]

155 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یلاع تاماقم  هب  جیردت  هب  لاس  دنچ  زا  سپ  دش و  دراو  ماظن  تمدخ  هب  وا  .درک  ناهفصا  هناور  رقف  رطاخ  هب  ار  يو  شردپ  هک  دوب 
هرادا رد  دوب و  رانکرب  يراوخ  هوشر  زا  هک  دیوگ  یم  وا  فصو  رد  ندراش  .دیـسر  سابع  هاش  یفـص و  هاش  ترادص  ماقم  هلمج  زا 
سابع هچرازاب  رد  ار  هسردـم  لاس 1053  رد  وا  هدوب  رورـسم  يریزو  نانچ  دوجو  زا  یفـص  هاش  هکنانچ  داد ، یم  ناشن  تقاـیل  روما 

هب نونکا  هدش و  ریمعت  یلع  دّمحم  جاح  هلیسوب  لاس 1317  رد  هسردم  نیا  .دنک  یم  ترامع  دوخ  خاک  دجـسم و  راوج  رد  دابآ و 
.تسا فورعم  یلع » دّمحم  خیش  جاح   » هسردم

156 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یقوجلس دّمحم  ناطلس  هسردم   67

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

.تسا هتفرگ  رارق  خیّطبلا » راد   » هلحم ي تیالو ، نوراه  رد  سردآ :

هب يراذگ : مان  ّتلع 
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یناب مان 

دوخ تنطلـس  زاغآ  رد  شناد  ملع و  جیورت  رد  دـنتخاس و  رایـسب  ياهانب  ناهفـصا  ير و  رد  نایقوجلـس  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
نارود رد  رنه  گنهرف و  جوا  نانآ ، تیاـنع  هجوت و  لذـب  تدـهاجم و  شـشوک و  هرمث ي  دـندرب ، راـک  هب  یفاـک  یفاو و  یعاـسم 

يا هناخباتک  نآ  يارب  تخاس و  یمیظع  هسردم  ناهفصا  رد  ات 511 ه )  498  ) یقوجلس دّمحم  ناطلس  .تسا  هدوب  ناشیا  ییاورنامرف 
یشقن ملع  نابلاط  نادنمشناد و  شرورپ  تیبرت و  رد  یمالسا  یهاگـشناد  تروص  هب  زارد  نایلاس  هسردم  نیا  دروآ و  مهارف  گرزب 

تفر و ناتـسودنه  يازغ  هب  دّمحم  ناطلـس  دـسیون : یم  هدـیزگ » خـیرات   » رد یفوتـسم  هلادـمح  .تسا  هدرک  افیا  گرزب  هتـسجرب و 
وا زا  ناودنه  دروآ  نوریب  نم  رازه  هد  کیدزن  نزو  هب  نیگنس  دوب ، ناتب  رتهم  هک  یتب  ناتسودنه  هناخ  تب  زا  درک و  تخـس  یگنج 
هب ار  تسب  نآ  شارت  تب  دّـمحم  شارت و  تـب  رذآ  هـک  دـنیوگ  زاـب  مدرم  تـفگ  تـخورفن و  دـندیرخ ، یم  يرـشع  دـیراورم  ربارب 

تـشذگرد .تسا  ناـنچمه  زورما  تخادـنا و  تسا  ناطلـس  هاـگباوخ  هک  يا  هسردـم  هناتـسآ  رد  يراوـخ  تهج  دروآ و  ناهفـصا 
هناتخبــشوخ زین  زورما  يرمق » يرجه   511  » .دنا هتـشون  هئم  سمخ  رـشع و  يدـحا  هنـس  هجحلا  يذ  نیرـشع  عبار  ار  دّـمحم  ناطلس 

یفوتسم هلادمح  هتشون  هب  انب  تساجرباپ و  هدوب و  نآ  رانک  رد  هک  يا  هرانم  هسردم و  يانب  زا  یتمسق 
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رارق یلع  دجـسم  هب  لصتم  تیالو و  نوراه  نحـص  يدورو  رد  لباقم  رد  انب  نیا  .تسا  اجنآ  زین  یقوجلـس  دّـمحم  ناطلـس  هاگمارآ 
تسا دننام  یقوجلس  نارود  راثآ  هب  الماک  يرامعم  رظن  زا  نآ  نامتخاس  هک  تسا  یکچوک  هسردم  العف  نآ  یلامش  علض  رد  دراد ،
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تسا یناریو  مادهنا و  لاح  رد  یخیرات  هسردم  نیا  هنأفساتم  .دشاب  یم  دّمحم  ناطلـس  هسردم  زا  یتمـسق  هدنامیقاب ي  تفگ  دیاب  و 
.دوش یمن  يا  هدافتسا  نآ  زا  و 

.دنا هتخاس  ملع  نابلاط  يارب  یتارجح  نآ  بنج  هک  هتفرگارف  یکچوک  ياه  ناویا  ار  نآ  روداترود  دراد و  هقبط  ود  روکذم  هسردم 
يا هناخباتک  گرزب و  يا  هسردـم  زارد  ناراگزور  انب  نیا  ناـکم و  نیا  رد  .دراد  رارق  یلع  دجـسم  هراـنم  هسردـم  یبرغ  بونج  رد 

فورعم نسح  جاح  هسردـم  مان  هب  هزورما  هسردـم  نیا  دوب و  ناریا  ملع  نابلاط  ناـهوژپ و  شناد  لاـمآ  هبعک  هک  تشاد  رارق  میظع 
.تسین مولعم  نآ  تلع  دشاب و  یم 

هزورما هسردم  نیا  .دنا  هدیمان  زین  رجنس  ناطلس  دجسم  هرانم  ار  نآ  هک  دراد  رارق  یلع  دجسم  هرانم  هسردم  یبرغ  بونج  هشوگ  رد 
انأ  » تسا هدش  هتـشون  انب  نیا  ردرـس  رب  دـشاب و  یقوجلـس  دّـمحم  ناطلـس  هسردـم  هک  تسا  لمتحم  تسا و  فورعم  نسح  جاح  هب 

«. اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم 

158 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّینامیلس هسردم   68

يوفص تخاس : لاس 

تسا ریاد  تیعضو :

ماما دجسم  یبرغ  بونج  تمس  سردآ :

.تسا هدش  هتخاس  يوفص  نامیلس  هاش  نامز  رد  يراذگ : مان  ّتلع 

مان نیاربانب  دـشاب  یمن  باّلط  تنوکـس  تهج  هرجح  ياراد  و  قباس » هاش  دجـسم   » ماـما دجـسم  یبرغ  بونج  تمـس  رد  يودـهم ] ]
نیا فارطا  رد  .دنمان  یم  هسردم  ار  اجنیا  دـنیوگ  یم  هسردـم  ار  یقرـش  تمـسق  نوچ  تسا ، دروم  یب  رظن  هب  نداد  نآ  هب  هسردـم 

دجـسم صخاش  گنـس  .تسا  هدـیدرگ  نیئزت  گنر  تفه  تخاس  ياه  یـشاک  اب  اهنآ  جراخ  لخاد و  هک  تسا  ییاـه  هفرغ  نحص 
ای یفوتم 1030   ) یئاهب خیـش  هک  تسا  نآ  روهـشم  دراد و  رارق  هسردـم  نیا  ياه  نوتـس  زا  یکی  ياپ  رد  میدـق » هاش  دجـسم   » ماـما

ار صخاش  نیا  .ق ) .ه   1031
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هـسردم خیرات  لاس  هب  هّجوت  اب  .دشاب  یم  لاس 1078  خّروم  یماما  اضر  دّـمحم  طخ  هب  هسردـم  نیا  ياهیـشاک  .تسا  هدومن  بصن 
یبرغ بونج  تمـسق  هّینامیلـس  هسردـم  زا  ریغ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  لاس 1075  رد  هخـسن  نیا  تباـتک  خـیرات  و  رد 1078 ) )

.تسا هتشاد  تنوکس  اجنآ  رد  دمصلا » دبع   » هدربمان دنمشناد  هتشاد و  دوجو  ناهفصا  رد  مان  نیدب  رگید  يا  هسردم  ماما ، دجسم 

ریز هطّوحم ي  هب  رگید  گرزب  لخدم  هس  دجسم و  نحـص  هب  گرزب  لخدم  ود  هلیـسوب  هک  هسردم  نیا  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
زا یکی  نیئاپ  تمـسق  ریز  رد  هک  هاش  دجـسم  فورعم  صخاـش  گنـس  .دراد  ماـن  هّینامیلـس  هسردـم  دوش ، یم  لـصّتم  یبرغ  دـبنگ 

.دهد یم  ناشن  لصف  راهچ  رد  ار  ناهفصا  رهظ  هک  تسا  هدش  هیبعت  نحص  یلامش  ياهزرج 

159 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

گنر و تفه  تشخ  ياه  یـشاک  اب  هک  ییاه  هفرغ  ارنآ  فارطا  درادـن و  هرجح  تسا  يرـصان  هسردـم  هنیرق  هک  هینامیلـس  هسردـم 
.تسا هتفرگارف  رمرم  ياه  هرازا 

هب هسردـم  نیا  یخیرات  ینف و  تاکن  رگید  هسردـم و  لخاد  رد  يراـک  یـشاک  تیفیک  تاـنیئزت و  یگنوگچ  عـالطا و  دـیزم  يارب 
.دوش عوجر  ناهفصا » یخیرات  راثآ   » باتک

160 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دّیس دجسم  هسردم و   69

هّیوفص رخاوا  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

دّیس دجسم  نابایخ  رد  دابآدیب  هلحم  سردآ :

یتفش دّیس  هسردم  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

تهج یتارجح  نآ  رد  دومن و  انب  ار  دّیـس  دجـسم  هکنآ  زا  سپ  يدابآدیب  یتفـش  رقاب  دّمحم  دّیـس  مالـسالا  هّجح  موحرم  يودهم ] ]
دجـسم تارجح  دادعت  .دومرف  ثادـحا  گرزب  سردـم  کی  قرـش »  » دجـسم گرزب  ناتـسبش  يور  رد  درک ، داجیا  باّلط  تنوکس 

رد دوب  ینوکسم  نیشن و  هبلط  لبق  لاس  دنچ  ات  دشاب و  یم  ددع  تشه  تسیب و  اعمج  دّیس 
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دّمحم اّلم  بتکم  هلمج : نآ  زا  هک  هدوب  ربتعم  هناخ  بتکم  نیدنچ  دجسم  رد  دندومن  جارخا  دجـسم  زا  ار  باّلط  یللع  هب  رخاوا  نیا 
اّلم  » موحرم دیاب  دّیـس  دجـسم  سّردـم  نیـسّردم  زا  .درب  مان  دـیاب  ار  دّـمحم  ازریم  جاح  يدابآدـیب و  زیزع  خیـش  اقآ  يرئازج و  یقت 
دّیس دجسم  رد  دوب و  ءایقتا  ءاملع  زا  دسیون : یم  هحفص 145 )  ) نیئان مدرم  ياه  نادناخ  باسنا  باتک  رد  .درب  مان  ار  ینیئان » نیسح 

ناهفـصا دالوف  تخت  رازم  رد  شنفدم  .تفای  تافو  تخوس و  داتفا و  وا  یتسه  نمرخ  رد  شتآ  یبش  درک و  یم  سیردـت  ناهفـصا 
.تسا يدابآدیب  دّمحم  اقآ  هعقب ي  کیدزن 

هّجح هلیسوب  يرجه  مهدزیس  نرق  رد  هک  تسا  ناهفـصا  دجاسم  نیرتگرزب  زا  دّیـس  هسردم  دجـسم  يانب  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
نرق لوا  همین  رخاوا  رد  هعیـش  ردقیلاع  عجارم  زا  ناهفـصا و  گرزب  نویناحور  زا  ( 1180 - 1160 « ) یتفش رقاب  دّمحم  دّیس  مالـسالا 

مود همین  نایاپ  ات  نآ  يراک  یشاک  تسا و  هدش  عورش  نآ  نامتخاس  يرجه  مهدزیس 

161 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هلیسو هب  یتمسق  هدرکن ، تیافک  نآ  تانیئزت  مامتا  يارب  مالـسالا  هّجح  رمع  نوچ  هک  ینعم  نیدب  تفای  نایاپ  يرجه  مهدزیـس  نرق 
.دراد همادا  نانچمه  نآ  زا  ییاه  تمسق  تانیئزت  زونه  یلو  هدیسر  مامتا  هب  شا  هداون  هلیسو ي  هب  یتمسق  شدنزرف و  ي 

يالاب ياضف  یمامت  تقیقح  رد  هدش و  عقاو  نآ  یناقوف  تارجح  يولج  رد  یباتهم  راهچ  دّیـس  دجـسم  یبرغ  یقرـش و  علـض  ود  رد 
هّجح سیردـت  رالات  ناتـسبش  يور  رب  یقرـش  تمـسق  رد  هتفرگ و  رارق  باّلط  تنوکـس  لحم  ياهقاطا  هسردـم و  طـیحم  ار  دجـسم 

زا يرگید  هنومن  ناوت  یم  ار  انب  نیا  .تسا  یبلاج  زرط  هب  گرزب و  رایسب  هک  دراد  رارق  یتفش  مالسالا 
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.تسا هدش  هتخاس  ناریا  رد  هک  تسناد  هسردم » دجسم -  » ياهانب نیرخآ 

راک هب  يدیفم  لح  هار  تسا  نارازگزامن  دمآ  تفر و  لحم  هک  دجـسم  ياضف  زا  هسردـم  ياضف  ندرک  ادـج  يارب  هسردـم  نیا  رد 
، دنراد رارق  هچوک  حطـس  مه  یلـصا  طایح  زا  رتالاب  هقبط  مین  هزادنا  هب  اهنآ  حطـس  هک  ییاهطایح  هسردم  نیا  ياه  هرجح  دـنا  هدرب 

.دنا هتفرگ  ياج 

162 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نیقارعلا دّیس  هسردم   70

هیوفص زا  دعب  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

هعلقاپ هلحم  سردآ :

ّیلوتم مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

( هعلقاپ هلحم  رد   ) هسردم

نوتاخ نیـسحلا  دبع  دّیـس  جاح  موحرم  هیقف  همالع  هک  نآ  تبـسانم  هب  هک  تسا  هعلقاپ  ردص  هسردم  نامه  هسردـم  نیا  يودـهم ] ]
راوگرزب و نیدهتجم  زا  يو  .تفای  ترهش  مان  نیدب  دوب  اجنآ  ّیلوتم  .ق ) .ه  لاس 1350  هب  یّفوتم   ) نیقارعلا دّیس  هب  فورعم  يدابآ 

.دشاب یم   32 هسردم 32 ؟؟؟ ضرع  لوط و  بانج  موحرم  هتشون  هب  .تسا  هدوب  هعلقاپ  تاداس  ردقیلاع  نیسّردم  املع و  زا 

163 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیروپهاش هسردم   71

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

یّلح هماّلع  ناهذالا » داشرا   » زا يا  هخسن  ناهفصا  یمومع  هناخباتک  رد  .تسا  ناهفصا  رد  يرجه  مهدزای  نرق  سرادم  زا  يودهم ] ]
هدومن تباتک  خسن  طخ  هب  هسردـم  نیا  رد  مرحم 1087  هبنـشکی  رد  ار  نآ  ینیزج  یلع  شیورد  نب  نامز  دّـمحم  هک  تسا  دوجوم 
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.تسا هدماین  تسدب  یعالّطا  نیا  زا  رتشیب  هیروپهاش  هسردم  هدنسیون و  نیا  زا  .تسا 

164 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نسح هاش  هسردم   72

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دابآ نسح  هزاورد  وجاوخ  هلحم  سردآ :

نسح هاش  رصق  ترواجم  يراذگ : مان  ّتلع 

نـسح هزاورد  زا  وجاوخ  هلحم  دسیون : یم  وجاوخ  هّلحم ي  زا  فیـصوت  نمـض  هحفص 125 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  يودهم ] ]
نیمه هب  يرومعم  هسردم  سپس  میسر ، یم  تسین  ییاجرباپ  ترامع  هک  نسح  هاش  رصق  ياه  هبارخ  هب  ادتبا  .ددرگ  یم  عورش  دابآ 

ارما زا  یمان  اشاپ  نسح  هربقم  نیا  رد  نوفدـم  .تسا  ولنویوق  قآ  نسح  نوزوا  نامه  نیا  تساـجنآ  رد  نسح  هاـش  ربق  هک  تسا  ماـن 
يراصنا يرباج  ناخ  نسح  ازریم  جاح  موحرم  هچنآ  قباطم  وا  تسا و  ولنویوق » قآ  هاـشداپ  نسح و  نوزوا   » ناـمه ـالامتحا  هدوب و 

یلعف هّیمراص ي  هسردم  تشپ  کیب  رایدنفـسا  يوسراهچ  بنج  داد  یم  ناشن  هدید  ار  نآ  دوخ  هک  ير » ناهفـصا و  خیرات   » فلؤم
.تسا هدش  بارخ  مهدزیس  نرق  رخاوا  رد  هک  دشاب  یم  وجاوخ  هّلحم ي  سرادم  زا  زین  هسردم  هدوب و 

165 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اه هدازهاش  هسردم   73

يوفص تخاس : لاس 

تسا هدش  ناتسبد  هب  لیدبت  هدش و  بارخ  تیعضو :

میکح دجسم  کیدزن  اهزرگنر و  رازاب  ياهتنا  رد  سردآ :

يوفص ياه  هداز  هاش  زا  یکی  هلیسو ي  هب  هدش  هتخاس  يراذگ : مان  ّتلع 

دجـسم کیدزن  نازرگنر  رازاب  ياهتنا  رد  هک  تساه  هدازهاش  هسردـم  يوفـص  هرود  رگید  سرادـم  زا  ناهفـصا ] گـنهرف  خـیرات  ]
.هدوب لوقعم  سردم  میکح  داوجلا  دبع  اّلم  نآ  رد  هتخاس و  نیسح  ناطلس  هاش  رتخد  مناخ  ونابرهش  ار  نآ  هتشاد و  دوجو  میکح 

لاس ات  هسردـم  نیا  .دـنناد  یم  هسردـم  نآ  هفوقوم  ار  اه  هدازهاـش  ماّـمح  تسا و  هدوب  هقبط  ود  بیرج و  کـی  زا  رتشیب  شتحاـسم 
دنچ هدوب و  نیـشن  هبلط  دـیدرگ ، انب  یماظن  میکح  مان  هب  یناتـسبد  نآ  لحم  رد  بارخ و  گنهرف  هرادا  فرط  زا  هک  یـسمش   1314
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هتشاد و تنوکس  نآ  رد  هبلط  رفن 
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دبع اّلم  موحرم  نآ  سردـم  نینچمه  میکح و  دجـسم  اـب  یکیدزن  تلع  هب  هسردـم  نیا  .تسا  هدوب  لوغـشم  ینید  مولع  لیـصحت  هب 
لبح  » همانزور لوئـسم  ریدـم  مالـسالا » دـّیؤم   » یناشاک نیدـلا  لالج  دّیـس  .تسا  هدوب  فورعم  میکح  هسردـم ي  هب  میکح  داوجلا 

دّمحم یلاعملا  وبا  ازریم  تمدخ  هدرک و  تماقا  هسردم  نیا  رد  ادتبا  دمآ  ناهفـصا  هب  تالیـصحت  لیمکت  يارب  هک  یماگنه  نیتملا »
.تخادرپ حوطس  میلعت  هب  .ق ) .ه   1315 - 1247  ) یسابلک میهاربا  جاح  دنزرف  یسابلک 

166 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

بسامهط هاش  هسردم   74

يرمق يرجه   918 تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

تیالو نوراه  برغم  رد  فتاه  نابایخ  رانک  سردآ :

.تسا هدوب  بسامهط  هاش  ریزو  نیسح  هاش  ازریم  نآ  هدننکریمعت  یناب و  يراذگ : مان  ّتلع 

نابایخ رانک  رد  هک   ) ملاع هجاوخ  رانم  زا  دعب  هنهک  نادـیم  هلحم ي  حرـش  نمـض  هحفص 98 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  يودهم ] ]
ماـمح و زا  دـعب  دـیوگ : دراد ) رارق  مـلعا  هجاوـخ  دجـسم  نآ  بـنج  دـش و  بارخ  فتاـه  ناـبایخ  ریـسم  رد  تـشاد و  رارق  فتاـه 
زا دارم  هکنیا  لامتحا  .تساـجنآ  بساـمهط  هاـش  هسردـم  ماـن  هب  يا  هسردـم  فورعم و  نارگ  هزوک  ماـن  هب  هک  تسا  ییارـسناوراک 

هـسردم دوصقم  رگا  هکنآ  رگید  رکذ  لباق  هتکن ي  هدوب و  فیعـض  یلامتحا  دشاب ، تیالو  نوراه  هسردـم  بسامهط ، هاش  هسردـم 
زا اهدعب  هک  تسناد  هیوفـص  دهع  رد  ناهفـصا  مود  هجرد ي  سرادم  زا  ار  هسردم  نیا  دیاب  تسا و  فیعـض  مه  دـشاب  نسح  جاح 

.تسا هدنام  راگدای  هب  نآ  زا  یمان  اهنت  رگید  یخیرات  راثآ  نارازه  دننام  تسا و  هتفر  نیب 

167 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ریبک سابع  هاش  هسردم   75

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

- يوفص ردتقم  هاشداپ  لّوا - سابع  هاش  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

لحم زا  یلو  .تسا  هدش  دای  هّیهاش  هسردم  ناونع  اب  يوس  رد  هّیسابع و  هیهاشنهش ، هّیهاش ، هسردم  ناونع  اب  ریبک  سابع  هاش  هسردم 
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ینوکسم و دابآ و  ( 1040 ياهخیرات 1019 -  ) مهدزای نرق  لوا  همین  رد  هکنیا  زج  دماین  تسد  هب  يزیچ  هسردم  نیا  تایصوصخ  و 
.تسا هدوب  یملع  تیلاعف  لحم 

ساسا رب  يودـهم ]  ] .تسا هتفرگ  رارق  دجـسم  هعومجم  رد  هک  تسا  یـسابع  عماج  هسردـم  زا  ریغ  ثحب  دروم  سابع  هاـش  هسردـم 
هناخباتک رد  نیدلا  هیجو  طخ  هب  یّلح  همالع ي  ماکحالا  دعاوق  مود  دلج  زا  يا  هخسن  هتشون 
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ناهفصا رد  يرجه  رد 1040  روکذم  هسردم ي  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  یتاضور  یلع  دّمحم  دّیس  جاح  بانج  لاضفم  همالع ي 
نآ زا  العف  هک  يرگید  هسردم  ای  میدـش  رکذـتم  البق  هک  دـشاب  بسامهط  هاش  هسردـم  نامه  هسردـم  تسا  نکمم  .تسا  هدوب  ریاد 

.تسین سرتسد  رد  يرتشیب  تاعالطا 

168 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیعیفش هسردم   76

يرمق يرجه   1067 تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

( انیس نبا  نابایخ  بنج   ) دابآدمحا هلحم  رد  تشدرد  سردآ :

یمزراوخ دّمحم  نیّدلا  لامج  نب  عیفش  دّمحم  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نانچ هسردم  نیا  .تسا  هدش  عقاو  تشدرد »  » هلحم ي رد  یناث  سابع  هاش  هرود  ياهانب  زا  هیعیفش  هسردم  ناهفصا ] گنهرف  خیرات  ]
عیفـش دّمحم  هلیـسو  هب  يرمق  يرجه  لاـس 1067  رد  دوش ، یم  هدافتـسا  یماـما ) اـضر  دّـمحم  طـخ  هب   ) نآ ردرـس  هبیتک ي  زا  هک 
.دشاب یم  باّلط  هدافتـسا  يارب  یتارجح  ياراد  هقبط و  کی  هسردـم  نیا  .تسا  هدـش  انب  یمزراوخ  نیّدـلا  لامج  دـنزرف  یناهفـصا 

هدـش هدافتـسا  چـگ  زا  رتشیب  نآ  تانیئزت  رد  هناگراهچ و  ياه  ناویا  لخاد  رد  یلو  تسا  هداس  رجآ  هسردـم  نحـص  یجراخ  يامن 
.دراد دوجو  هسردم  نیا  رد  تسا ، هسردم  تافوقوم  لماش  هک  یگنس  حول  ود  دشاب و  یم  ریمعت  تسد  رد  هسردم  نیا  .تسا 

سابع هاش  دـهع  رد  .ق  .ه  لاس 1067  رد  ینازوخ  دّمحم  نیّدلا  لامج  دنزرف  یناهفـصا  عیفـش  دّمحم  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باتک  ]
: تسا نینچ  هدش ، رکذ  نآ  رد  هسردم  تاقّلعتم  هک  هسردم  همان  فقو  زا  یشخب  .دومن  انب  تشدرد  هلحم  رد  ار  هسردم  نیا  مود 

همولعم ي هنّیعم ي  تاتویب  اب  ار ، دوخ  هثّدـحم  هریقح  هسردـم  نیا  لک  یناهفـصا  ینازوخ  دّـمحم  نیّدـلا  لامج  نبا  عیفـش  دّـمحم  »
هروفسم تاتویب  هک  نآ  هب  هطوبرم 

169 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تارجح هخاش و  هس  رب  تسا  لمتشم 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


هّفـص و راهچ  نیا  نایم  زا  هروکذـم  تاتویب  ّرمم  تسا و ...  هروطـسم  هسردـم  هب  طوبرم  هناخلاسغ  و  اهنآ ، فارطا  یناقوف  یناتحت و 
ناتسبش و دجـسم و  رد  تاولـص  يادا  هک  يرـشع  ینثا  ینید  مولع  هبلط  رب  تسا  دجـسم  هک  هسردم  رد  سایرک  هب  هلـصتم  ناتـسبش 

نیا دـنیامن .» هروکذـم  تاـتویب  هسردـم و  دـجاسم و  رد  هینید  مولع  بلط  روبزم و  هناـخلاسغ  رد  نینمؤم  تاوـما  لـیفکت  لیـسغت و 
دوب و هدـید  ار  نآ  ناهفـصالا »  » فیرعت نمـض  ناهج » فصن   » فلؤم دوب و  هتـشگ  یناریو  راـچد  مهدزیـس  نرق  لـیاوا  رد  هسردـم 

(. دوب هدش  بارخ  اه  ناغفا  هنتف  نامز  رد  ایوگ   ) دوبن نکاس  يدحا  نآ  رد  هک  تسا  هتفگ  شا  هرابرد 

گرزب یبونج  ناویا  یلع ) دجسم  ياهراطق  ریظن   ) دراد یچگ  ياه  يدنب  راطق  نحـص  فرط  راهچ  هناگراهچ  ياه  ناویا  لخاد  رد 
.تسا هدـش  نامتخاس  دـیدجت  نآ  ناویا  همـشچ  کی  اما  دراد  یچگ  ياـهراطق  زا  يرتشیب  تاـنیئزت  تسا و  رگید  ياـه  ناویا  زا  رت 

هاش تنطلـس  هرود ي  رد  هسردم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  يدروجال  یـشاک  هنیمز  رب  قرعم  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هسردـم  ردرـس  هبیتک 
.تسا یماما  اضر  دّمحم  طخ  هب  نآ  ياه  هبیتک  دیدرگ و  انب  یناهفصا  عیفش  دّمحم  هلیسو  هب  مود  ساّبع 

ره زا  فصن  طوطخ  هدـش و  بصن  ناویا  بناج  ود  ياهراوید  رب  یگنـس  گرزب  حول  ود  هسردـم ، یبونج  گرزب  ناویا  لخدـم  رد 
.تسا هتفر  نیب  زا  نامز  رورم  هب  حول  ود  زا  کی 

حوطس هدش و  هدافتسا  ینامتخاس  یلصا  حلاصم  ناونع  هب  تشخ  زا  هسردم  نیا  رد 

170 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ياراد هسردم  نیا  .دراد  صاصتخا  هناخزامن  هب  هسردـم  نیا  رد  اضف  نیرتگرزب  .تسا  هدـش  شکور  رجآ  فیدر  کی  اب  نآ  ییامن 
ود
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.دوش یم  هدافتسا  يراوگوس  مسارم  ییاپرب  لحم و  یلاها  تعامج  ياهزامن  يرازگرب  روظنم  هب  اهنآ  رد  هک  تسا  هناخزامن 

.دراد زین  هناخلاسغ  کی  هسردم  نیا 

عیفـش دّمحم  نآ  یناب  .دشاب  یم  یناث ) سابع  هاش   ) مود سابع  هاش  مان  هب  نآ  هبیتک  تسا و  ناهفـصا  تشدـلباب  رد  هیعیفـش  هسردـم 
(. .ق .ه   1067  ) دشاب یم  یناهفصا 

ایوگ هک  هتـشاد ، دوجو  دابآدمحا  هلحم ي  رد  مان  نیمه  هب  يرگید  هسردـم ي  تشدرد ، هّیعیفـش ي  رب  هوالع  هک  تسا  رکذ  نایاش 
موحرم هک  يوفص ، نامیلس  هاش  تنطلـس  راگزور  هب  ینعی  هدوب  .ق  .ه  خیرات 1094  رد  نآ  هبیتک ي  هب  تیانع  اب  نآ  تخاس  خـیرات 

هک ییاـضف  رد  يداـبآ ) تلود  يوک  لـباقم   ) باّوـن هچوـک  دابآدـمحا )  ) هّیعیفـش هسردـم ي  لـحم  : » دـیازفا یم  همادا  رد  يودـهم 
«. تسا هدش  هتخاس  هسردم  نآ  ياج  هب  کنیا  هواک ، هنارتخد ي  ناتسبد  هتشاد و  رارق  دشاب ، یم  اهباّون  هب  بوسنم 

171 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دابآ سمش  هسردم   77

يرجه لاس 1125  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

( یئاهب خیش  نابایخ  هیشاح   ) دابآ سابع  کلهتسم  هلحم  رد  سردآ :

دابآ سمش  هلحم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هدش بارخ  نآ  زا  یتمسق  نابایخ ، ضیرعت  عقوم  رد  هک  دراد  رارق  یمیدق  يا  هسردم  یئاهب  خیش  نابایخ  یبونج  علض  رد  يودهم ] ]
هب ناهفـصا  مدرم  هک  درک  یم  روبع  نآ  زا  يرهن  تشاد و  رارق  یعیـسو  هچوک ي  اجنیا  رد  ضیرعت  زا  لـبق  .دـیدرگ  ناـبایخ  ءزج  و 

.دنتفگ یم  مه  هاش  يدام  ای  هاش و  ّدج  ار  نآ  یهاگ  دنیوگ  یم  يدابآرهن »  » نآ

یبرغ و یقرش و  تارجح  زا  یتمسق  هک  دیدج  يانب  رد  .تشاد  رارق  هسردم  هتـسدلگ  نآ  يور  يا و  هرجح  هسردم  ردرـس  يور  رب 
رد بانج  موحرم  .تفر  نیب  زا  هرجح  نکل  دنتخاس  دـیدج  ردرـس  يور  رب  ار  هتـسدلگ  دـش ، بارخ  هسردـم  یلامـش  تارجح  مامت 

هحفص  ) ناهفصالا
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دّمحم ازریم  هسردـم  یناـب  .درب  یمن  ماـن  شبـالط  تارجح و  دادـعت  زا  اـّما  دـسیون  یم  عرذ   26 ار 32 * اـجنآ  ضرع  لوـط و  ( 68
نیسح ناطلس  هاش  تنطلـس  نامز  رد  يرجه  لاس 1125  رد  ار  نآ  هک  تسا  يدابآ  سابع  رجات  یقت  دّـمحم  ازریم  دـنزرف  يدّـمحم 
سابع کلهتـسم و  هلحم ي  هناگتفه  سرادم  زا  یکی  هسردم  نیا  ارهاظ  .دشاب  یم  میحرلا  دبع  طخ  هب  نآ  هبیتک  دومن و  انب  يوفص 

نآ ندرک  بارخ  دـصق  هناخباتک  نامتخاس  ناونع  هب  فاقوا  هرادا  لبق  لاس  دـنچ  رد  .تساجرباپ  ریاد و  نونک  ات  هک  دـشاب  یم  دابآ 
.دیدرگن ماجنا  یللع  هب  هک  تشاد  ار 

طقف کچوک و  يوفص  دهع  سرادم  هب  تبسن  هسردم  نیا  ناهفصا ] گنهرف  خیرات  ]

172 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هدیسر  تبث  هب  ناهفصا  یخیرات  ياهانب  ءزج  یلو  دوش  یم  هدافتسا  دجسم  ناونع  هب  نآ  زا  رتشیب  نونکا  دراد و  هرجح  دنچ 

رد ار  نآ  هک  تسا  يدابآ  سابع  رجات  يدهم  دّمحم  ریم  نآ  یناب  هدش ، هتخاس  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  رد  دابآ ، سمش  هسردم ي 
.تسا هدرک  ریاد  .ق  .ه   1125

173 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیسمش هسردم   78

يرمق يرجه   1104 تخاس : لاس 

.تسا هدیسر  تبث  هب  یخیرات  رثا  کی  ناونع  هب  تیعضو :

مایق نادیم  کیدزن  هنهک ،) نادیم  هّلحم ي   ) نامسیر رازاب  رد  نارگ و  هساک  هلحم ي  رد  سردآ :

نارگ هساک  هلحم ي  رد  ندش  عقاو  لیلد  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا هدش  فورعم  مان  نیمه  هب  دراد ، ترهـش  نارگ  هساک  مان  هب  رتشیب  نوچ  اّما  تسا  نارگ  هساک  هسردـم  هیلّوا ي  مان  يودـهم ] ]
یناب يدزی  دّمحم  نیّدلا  سمـش  هک  هدوب  يا  هناریو  هسردـم  هک  دور  یم  نامگ  دـیوگ : هحفص 482 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » فلؤم

تقو عجارم  بیوصت  دید و  حالص  اب  یناتسدرا  کلملا  میکح  دوب ، هدش  هبورخم  نوچ  هدوب و  نآ 
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هب .ق  .ه  هخّروم ي 1104  همان ي  فقو  رد  اقافتا  دنمان و  یم  مه  هّیمیکح »  » ار نآ  یهاگ  لیلد  نیا  هب  .تخادرپ  نآ  يانب  دـیدجت  هب 
( يوفـص نامیلـس  هاش  ینار  مکح  هرود   ) تسا يوفـص  دـهع  رخاوا  يابیز  ياهانب  زا  هسردـم  نیا  .تسا  هدـش  هراشا  هّیمیکح »  » ماـن

رثا نیا  رد  هک  یبلاج  تاکن  زا  هتفریذپ و  ماجنا  راب  نیدنچ  فرط  نیا  هب  لاس 1103  زا  نآ  يراک  یشاک  يرب و  چگ  تانیئزت ، ایوگ 
يرامعم یحاّرط و  رد  كدنا - ولو  یشقن - هک  فورعم  روهشم و  ناطاطخ  نارامعم و  ناداتسا و  مان  هک  نآ  دوش  یم  هدید  یخیرات 

داتـسا هولج و  نسحلا  وبا  ازریم  نوچ : یناگرزب  سیردـت  لیـصحت و  لحم  ینامز  هسردـم  نیا  .تسا  هدـش  رکذ  دـنا ، هتـشاد  انب  نیا 
یلع دّمحم  ناورداش 

174 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

وطـسرا رتکد  هب  هسردـم  تیلوت  هک  اجنآ  زا  هدوب ، يا  هراّوز  ینییان و  باـّلط  ياریذـپ  اتدـمع  تسا و  هدوب  يداـبآ و ...  بیبح  ملعم 
لاس رد  هک  دوب  هدـمآرد  هناریو  همین  یتلاح  هب  ناشیا  ناوارف  هلغـشم ي  رطاخ  هب  هسردـم  دوب ، هدـش  هدرپس  نارهت - نکاـس  جـالع -
.دش هتفرگ  رظن  رد  نآ  يزاسزاب  يارب  یغلابم  تافوقوم  لحم  زا  دش و  راذگاو  يرماع  نیسح  ياقآ  هب  هسردم  تیلوت  یسمش   1345

175 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يروش هسردم   79

نرق 8 الامتحا  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

تشدرد هلحم  سردآ :

لحم مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

اغآ تخب  ناطلس  هربقم  یفرعم  نمـض  هحفـص 320 ) رد  « ) ناهفـصا یخیرات  راثآ  هنیجنگ   » سیفن باتک  دنمـشناد  فلؤم  يودهم ] ]
: دسیون یم  تشدرد  هلحم  رد  عقاو 

هدازماما انب و  نیا  کیدزن  يروش  ماـمح  نونکا  مه  هک  تسا  يروش »  » هدـنامیقاب رـصع  نیا  اـت  هک  لـحم  نیا  زا  یخیراـت  ماـن  کـی 
تسا و دوجوم  مان  نیا  اب  هلا  دبع  هدازماما  ای  يروش 
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.تسا هتشاد  مان  يروش  هسردم  مه  تشدرد  ياه  هرانم  هب  لصتم  هسردم  هک  تسین  دیعب 

176 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هنگنز ناخ  یلع  خیش  هسردم   80

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ناهفصا یقرش  بونج  رد  كربط  هعلق  هلحم  رد  سردآ :

هسردم نآ  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

ناخ یلع  خیـش  نآ  یناـب  .تسا  هدوب  كربط  هعلق ي  یکیدزن  رد  درادـن  دوجو  نونکا  هک  هسردـم  نیا  ناهفـصا ] گـنهرف  خـیرات  ]
اجنآ رد  تشاد و  ار  هاشنامرک  تموکح  یناث  سابع  هاش  نامز  رد  وا  تسا  يوفـص  نامیلـس  هاش  ناـمز  رد  ناریا  مظعا  ردـص  هنگنز 

هب ناوت  یم  يو  رگید  راثآ  زا  .تسا  هدوب  ناریا  مظعا  ریزو  .ق  .ه  لاس 1101  ات  يو  تشاذگ  یقاب  راگدای  هب  شیوخ  زا  يراثآ  زین 
هن هلـصاف ي  رد  زین  هسردـم  هک  دومن  هراشا  وجاوخ  هلحم ي  رد  نوگژاو ) لـت   ) ناکـساولت ناـخ  دجـسم  ماـن  هب  یهوکـشاب  دجـسم 

.تسا هتفرگ  رارق  دجسم  نیمه  زا  يدایز  نادنچ 

177 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناتسرهش هسردم   81

هّیوفص هرود ي  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

( میدق یج   ) ناتسرهش رد  سردآ :

انب لحم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نیا دسیون : یم  هحفص 193 ) « ) ناهفـصا یخیرات  هینبا  هچخیرات ي   » زا لقن  هب  هحفص 46 )  ) ناهفـصا یلم  راثآ  باتک  رد  يودهم ] ]
هدنـسیون هناخباتک  یطخ  بتک  ساسا  رب  .تسا  هتفر  نایم  زا  نامز  رورم  هب  تسا و  هدوب  ناهفـصا  میدق » یج   » ناتـسرهش رد  هسردم 

هدـیدرگ بارخ  ناغفا  هنتف  رد  ارهاـظ  هدوب و  نیـشن  هبلط  رومعم و  لاس 1087  ات  هسردـم  هک  هتفرگ ، هجیتن  یئاطخ  هیـشاح  باتک  زا 
.تسا

178 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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ناهشهش هسردم   82

مهدزیس نرق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

انیس نبا  نابایخ  اب  یمک  اتبسن  هلصاف  رد  عماج  دجسم  کیدزن  ناهشهش  هلحم  رد  سردآ :

( تسا هدناوخ  یم  ناهاش  هاش  ار  دوخ  هک  دّمحم  نیّدلا  ءالع  هاش  تماقا   ) انب لحم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هعقب ناهفصا ، هکّربتم ي  عاقب  زا  یکی  دوش و  یم  بوسحم  ناهفـصا  میدق  گرزب و  تالحم  زا  ناشهـش  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
هینیسح ياراد  هدش و  عقاو  افص » دجسم   » بنج ناهفصا و  عماج  دجسم  کیدزن  لحم و  نیا  رد  هک  تسا  ناهاش » هاش   » ناهـشهش ي 
هدیدرگ نوفدم  هدوب ، ناهفـصا  يابقن  فارـشا و  تاداس و  هّلجا ي  زا  هک  دّمحم  نیدلا  ءالع  هاش  هعقب  نیا  رد  .دـشاب  یم  هسردـم  و 

لاس ناضمر  رد  ردقلا  لیلج  دّیس  نیا  .تسا 

179 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ار وا  دسج  سپس  .دوش  یم  بولصم  نوتاخ  داشرهوگ  ياوغا  هب  خرهاش و  روتسد  هب  ناهفصا  زا  دیعبت  زا  سپ  هواس  رد  يرجه   850
رد ار  ناگرزب  هک  دوب  مسر  نامز  نآ  رد  نوچ  .دننک  یم  نوفدم  دّیس  دوخ  هاقناخ  هینیـسح و  رد  دنروآ و  یم  ناهفـصا  هب  مارتحا  اب 

لحم نیمه  هدوب  ناهفصا  رد  هعیش  صوصخم  هک  يا  هسردم  اهنت  الامتحا  دننک ، نفد  سرادم 
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.تسا دوجوم  نونکا  يرییغت  رصتخم  اب  دراد و  رارق  دّمحم  نیّدلا  ءالع  هاش  هاگمارآ  ناهشهش و  هعقب ي  العف  هک  تسا 

ياهقف رظن  ریز  هسردـم  روما  نیّدـلا  ءالع  هاش  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ارهاظ  هتـشاد و  ترهـش  زین  نایفنح  مانب  هسردـم  نیا  يودـهم ] ]
زا سپ  دوب و  هدش  هناخ  بتکم  رخاوا  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  ناهشهش  یلعف  نحـص  نآ  لحم  ارهاظ  دش و  یم  هرادا  ناهفـصا  یفنح 

هاگنامرد تروص  هب  روشک - یلاع  ناوید  راشتـسم  یناهـشهش - نیـسح  جاـح  موحرم  هلیـسو  هب  ناهـشهش ، هعقب  تاـفوقوم  فّرـصت 
.تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا  يرثا  رگید  ناهفصا  سرادم  باتک  تیاور  هب  دمآرد و 

180 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مالسالا خیش  هسردم   83

مولعمان تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

یتخت هار  راهچ  سردآ :

نآ سّردم  یمالسالا  خیش  بصنم  نتشاد  تبسانم  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هدرک یم  لیصحت  نآ  رد  يراوزبس  رقاب  دّمحم  الم  دنوخآ  هک  ناهفـصا  رهـش  رد  هدوب  يا  هسردم  مالـسالا  خیـش  هسردم  يودهم ] ]
هنیس  » هلحم ي رد  رگیدکی  ترواجم  رد  مالسالا  خیش  مامح  مالـسالا و  خیـش  دجـسم  مالـسالا و  خیـش  هناخ  دیوگ : هدنراگن  .تسا 

هـسردم تسا و  هتـشاد  رارق  لحم  نیمه  رد  زین  هیلا  راشم  هسردـم  هک  دراد  لامتحا  دراد و  رارق  یتخت ) هار  راهچ  کـیدزن  « ) ینییاـپ
رارق نآ  یبونج  ياهبادرـس  زا  یکی  رد  ناـنآ  یلیماـف  هربـقم ي  هک  تسا  هداوناـخ  نیمه  هب  بوـسنم  سدـقم  دهـشم  رد  رفعج  ازریم 

.دراد

181 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّللا فطل  خیش  هسردم   84

يرمق يرجه  لاس 1015  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ناهج شقن  نادیم  رد  ناهج  شقن  غاب  لباقم  سردآ :

یسیم هّللا  فطل  خیش  نآ  سردم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

اما تسا ، هتشاد  رارق  هّللا  فطل  خیش  دجسم  بنج  رد  کلم  هجاوخ  هسردم  هّللا و  فطل  خیـش  هسردم  هک  تسین  يدیدرت  يودهم ] ]
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نوچ اّما  تسین ، مولعم  هدش ، ریمعت  هیوفـص  دـهع  رد  هک  دـشاب  یم  کلم  هجاوخ  هسردـم  نامه  هّللا  فطل  خیـش  هسردـم  ایآ  هکنیا 
هب تسا و  دـیدرت  ّلحم  یلیالد  ربانب  هتکن  نیا  .تسا  هتفای  ترهـش  وا  مان  هب  هدومن  یم  سیردـت  نآ  رد  یلماع  دـسا  هّللا  فطل  خـیش 

.دنشاب یکی  ود  ره  هک  دیآ  یمن  رظن 

هسردم ود  دسر  یم  رظن  هب  تسا ، هدرک  انب  يا  هسردم  هّللا  فطل  خیـش  تهج  سابع  هاش  تسا : دقتعم  هدنراگن  هکنیا  زا  رظن  فرص 
يارسناوراک العف  هک  تسا  هّللا  فطل  خیش  هسردم  هدوب  بونج  تمس  هب  هکنآ  تسا : هتشاد  رارق  هّللا  فطل  خیـش  دجـسم  نیفرط  رد 

تمس  ) دراد رارق  لامش  تهج  رد  هکنآ  تسا و  يا  هبورخم 
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نادرمریپ نیعلّطم و  زا  یخرب  هک  يروط  هب  تسا و  هتشاد  مان  کلم  هجاوخ  هسردم  دتـسیا ) یم  دجـسم  رد  يوربور  هک  یـسک  پچ 
زا نوتـس  ود  یکی  ياه  هیاپ  یتح  تسا و  کلم  هجاوخ  هسردـم  هدـنام ي  یقاب  نیمز  هّللا  فطل  خیـش  ناتـسبد  لحم  دـننک  یم  لقن 

.دنا هدید  اجنامه  رد  رخاوا  نیا  ات  ار  هسردم 

تسا و هدوب  نیشن  هبلط  .ق  .ه  لاس 1015  رد  هسردم  نیا  هداز ] ناطلس  نیسح  باتک  ]

182 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

فطل خیـش  اریز  دشاب  یکی  هتـشاد  رارق  هّللا  فطل  خیـش  دجـسم  یکیدزن  رد  هک  یفوتـسم  کلم  هجاوخ  هسردم  اب  هک  دراد  لامتحا 
هـسردم نیا  رد  یتدم  زین  مود  سابع  هاش  هرود  ياملع  زا  یکی  یفوتم 1070 »  » یلعبجر انالوم  .تسا  هدوب  هسردم  نیا  سردـم  هّللا 

.تشاد لاغتشا  سیردت  هب 

ماجنا ار  دجـسم  تاریمعت  هک  کلم - هجاوخ  نامه  یـضعب  هدوب ، هسردم  نیا  یلـصا  تسرپرـس  سّردـم و  یـسیم ، هّللا  فطل  خـیش 
.دنا هدرک  یفرعم  دجسم  هسردم و  نیا  مان  بحاص  هداد -

183 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( کلملا راختفا  هسردم ي  ( ) کیب حلاص  دّمحم  هسردم ي   ) انب فسوی  خیش  هسردم   85

موس نرق  الامتحا  يوفص و  زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

وجاوخ هلحم  رد  انب  فسوی  خیش  هلحم  سردآ :

( هدوب لحم  نیا  رد  انب  فسوی  خیش  هربقم  هک   ) هلحم مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد : » دسیون یم  وجاوخ  هلحم ي  زا  دوخ  ياه  هدینـش  اه و  هدـید  نایب  نمـض  رد  هحفص 126 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  يودهم ] ]
رارق ییابیز  ياهغاب  گرزب و  ییاهارـسنامهم  تسا ، هدومن  یم  لصتم  دارم  غاـب  هب  ار  دوصقم  قوسراـهچ  هک  يا  هچوک  پچ  تمس 

یم ماـن  نیمه  هب  زین  ار  رهـش  جراـخ  تـالحم  زا  یکی  تساـجنآ و  رد  اـنب  فـسوی  خیـش  هسردـم  هک  گرزب  هچوـک  نـیا  رد  .دراد 
فورعم انب  فسوی  خیش  هلحم  مان  هب  زونه  هلحم  نیا  « ) دنناوخ
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نیمز نآ  لـحم  دـیاش  تـسین و  یقاـب  نآ  زا  يرثا  ـالعف  هدـش و  بارخ  هسردـم  يرجه  مهدزیـس  نرق  رخاوا  رد  ارهاـظ  دـشاب .) یم 
زا يرثا  هنوگ  چـیه  رگید  هدـمآرد و  ینوکـسم  هناخ  تروص  هب  ریخا  لاس  دـنچ  نیا  رد  مه  نآ  هک  دـشاب  دجـسم  یقرـش  ناتـستوت 

.تسین یقاب  هسردم 

.تسا عقاو  ناهفـصا  ياه  هچوک  نیرت  ضیرع  نیرت و  لیوط  رد  دابآ ، نسح  رازاب  زا  رتالاب  وجاوخ  هلحم  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
هسردم تشه  لحم  نیا  رد  : » هتشون وجاوخ  هلحم  حیـضوت  رد  هاگ  نآ  .دراد و  رارق  انب  فسوی  خیـش  هسردم  گرزب ، هچوک  نیا  رد 

هسردم ي نیرتگرزب  هسردم  نیا  تسا  هدوب  مود  سابع  هاش  ردام  نآ  یناب  هک  هاش » ردام  هسردـم  دابآ ،...  سابع  هلحم  .دراد  دوجو 
روما نآ  رد  هک  تسا  هلحم  نیا 

184 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

سابع گرزب  اـبیز و  هلحم  رد  .دـشاب  یم  گرزب  رایـسب  تسا  عقاو  نآ  بنج  رد  هک  بارحم  .دوش  یم  ماـجنا  مه  دجـسم  هب  طوبرم 
هلحم پچ  تمـس  رد  انب  فسوی  خیـش  هلحم  .تسا  هدشن  هدرب  مان  هک  تسا  دوجوم  رگید  هسردم ي  جنپ  هسردـم ، نیا  زا  ریغ  دابآ ،

دنمان و یم  کلملا  راختفا  هسردم  ار  یکی  هک  تسا  هسردم  ود  ياراد  انب  فسوی  خیـش  هلحم  .تسا  عقاو  قرـش  تمـس  هب  وجاوخ و 
هـسردم ود  هّلحم  نیا  رد  دـسیون : یم  ص 144 )  ) دوخ همانرفـس ي  رد  ندراش »  » .دشاب و یم  کیب  حـلاص  دّـمحم  هسردـم  يرگید 

کی ياراد  هسردم  ود  نیا  زا  کی  ره  دنمان ، یم  کیب  حلاص  دّمحم  هسردم  ار  يرگید  کلملا و  راختفا  هسردـم ي  ار  یکی  تسا :
باتک رد  .تسا و  هدـش  هراشا  نآ  لحم  ماـن و  هب  ص 30 ) « ) وجاوخ هلحم ي  خـیرات   » باتک رد  .تساهنآ  هب  ّقلعتم  لّصتم و  ماـمح 

ص « ) ناهفصا یخیرات  راثآ  »
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.تسا هدوب  ناهفصا  يوجاوخ  ءزج  فسوی  خیش  هلحم ي  رد  هسردم  نیا  دسیون : یم  وجاوخ  هلحم ي  هچخیرات ي  رد  ( 42

185 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مظعا ردص  هسردم   86

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ناهج شقن  نادیم  رد  سردآ :

یناب بقل  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

دجسم هب  لصتم  دوش و  یم  متخ  ردص  دجسم  هب  هک  ناجالح  رازاب  دسیون : یم  نینچ  هاش  رازاب  فارطا  تارامع  فصو  رد  ندراش 
.دنشاب یم  دحاو  ردرس  کی  ياراد  ود  ره  هک  تسا  مالسالا  خیش  شردارب  هلوّدلا و  دامتعا  مظعا  ردص  يدهم » دّمحم   » رـصق ردرس 
ندراش روظنم   ) تسا هدـش  هتخاس  یناب  کی  هلیـسو  هب  نامز و  کی  رد  دجـسم و  مانمه  هک  تسا  یگرزب  هسردـم ي  نآ ، زا  رتـالاب 

نیا لخاد  ردرـس و  يالاب  تسا .) هدوب  دـشاب ، یم  یلعف  هّللا  فطل  خیـش  نامه  هک  ردـص  دجـسم  کـیدزن  هک  تسا  ردـص  هسردـم 
.دراد یلاع  رایسب  ياهزردنا  هک  تسا  ییاه  هبیتک  هسردم 

186 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رازاب ردص  هسردم   87

( .ق .ه  الامتحا 1220   ) يوفص هرود  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

یچراج ای  نشلگ  رازاب  رد  سردآ :

ردص ناخ  نیسح  دّمحم  جاح  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

تاـیقاب ناوارف و  راـثآ  هـلمج  زا  هدـیدرگ و  اـنب  يرمق  يرجه  لاس 1220  دودح  رد  هک  ردـص  هسردـم  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
هب .تسا  عقاو  یشاب  یچراج  رازاب  ای  نشلگ  رازاب  رد  هک  دشاب  یم  یناهفصا  مظعا  ردص  ناخ  نیسح  دّمحم  جاح  موحرم  تاحلاص 
راک رـس  رب  هیدـنز  هیراشفا و  هنغافا و  هک  هیراجاق  تنطلـس  عولط  اـت  هّیوفـص  هلـسلس ي  ضارقنا  زا  دـعب  یخیراـت ، كرادـم  بجوم 

یگرزب یمان و  لاجر  روهظ  اـب  هیراـجاق  نارود  رد  نکل  منک ، یمن  دروخرب  هتـشذگ  راـثآ  ریظن  یئاـهبنارگ  ریخ و  راـثآ  هب  دـندمآ ،
لاس نهک  روشک  رخافم  هرمز ي  رد  هک  ریبک - ریما  ناخ  یقت  ازریم  ردـص و  ناخ  نیـسح  دّـمحم  جاح  یناـهارف ، ماـقم  مئاـق  دـننام :
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دوجو هب  یلّوحت  كّرحت و  یعامتجا  يداصتقا و  یگنهرف ، نوئش  زا  یضعب  رد  دنشاب - یم  ناریا 
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اـصوصخم و  دسرب ! رمث  هب  اه  تدهاجم  اه و  شالت  نیا  دنتـشاذگن  تکلمم  یلاعت  یّقرت و  نانمـشد  ناهاوخدب و  هک  سوسفا  .دمآ 
سرادم و دجاسم و  زا  يدادعت  رد  یساسا ، تاریمعت  ماجنا  رب  هوالع  هلوّدلا  نیما  هب  بقلم  ردص  ناخ  نیسح  دّمحم  جاح  ناورداش 
زا هدـنامزاب  یخیرات  يانب  نیرتروهـشم  .تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  ریخ  يراـثآ  زین  اصخـش  هتـشذگ ، راودا  هب  ّقلعتم  هینبا ي 

زا دعب  هک  تسا  ردص  هسردم ي  یناهفصا ، ردص  ناخ  نیسح  دّمحم  جاح  تموکح  هرود 

187 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نیا .دور  یم  رامش  هب  همیدق  سرادم  نیرت  مهم  رامش  رد  ناهفصا و  ریاد  هوکـشاب و  سرادم  زا  زورما  هب  ات  يوفـص  رـصع  ياضقنا 
موحرم نآ  فورعم  نیـسردم  هلمج  زا  تسا ، هدوب  یماقم  الاو  نیـسردم  امکح و  املع و  هضافا ي  سیردت و  زکرم  هشیمه  هسردـم 

ود نیا  سیردـت  رد  اـصوصخم  درک و  یم  سیردـت  لوصا  رد  ار  ملاـعم  وحن و  رد  ار  بیبللا  ینغم  باـتک  هک  يدزی  یلع  خیـش  اـقآ 
فراعم مولع و  فلتخم  ياه  هتـشر  نآ  رد  هک  تسا  یناهفـصا  سرادم  نیرتمهم  رامـش  رد  هسردـم  نیا  .تشاد  ییازـسب  صـصخت 

باـّلط نیب  زا  دوش و  یم  سیردـت  تمکح  و  لوقنم » لوقعم و  زا  معا   » قطنم مـالک و  ریـسفت  ثیدـح و  لوصا و  هقف و  زا  یمالـسا 
هناگادج ثحبم  اهنآ  لاح  حرش  هک  تسا  هدش  هضرع  عّیشت  ناهج  هب  یملع  گرزب  ياه  تیـصخش  هسردم  نیا  تلیـضف  اب  لضاف و 

یم رامـش  هب  ناریا  ینید  ياه  هاگـشزومآ  نیرت  فورعم  زا  مه  نونکا  مه  هسردم  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  دـبلط و  یم  يا 
.تسا هتشاد  دوجو  شکمشک  هّینید  مولع  باّلط  نیب  امئاد  هسردم  نیا  تارجح  لاغشا  يارب  میدق  ماّیا  زا  .دور 

« ير ناهفصا و  خیرات   » باتک فلؤم 
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جاح تمه  هب  نآ  هدوب و  ردص  هسردم  همه  زا  رتمهم  هدش و  انب  یسرادم  زین  هیوفص  زا  دعب  دسیون : یم  نینچ  ردص  هسردم  هرابرد 
هـسردم وجاوخ و  غابراهچ  ردص  موحرم  .تسا  هدش  انب  هدوب ، هیراجاق  تلود  نامز  رد  هک  ناریا ، مظعا  ردص  ناخ ، نیـسح  دّـمحم 
تارامع بیهذـت  غابراهچ و  هسردـم  لباقم  رد  ار  رازاب  هسردـم  سابع و  هاـش  غاـبراهچ  اـی  هنهک  غاـبراهچ  ياـنب  لـباقم  رد  ار  شا 

رگا اما  هدومن ، ثادـحا  سابع  هاـش  تسد  تفه  بنج  رد  ار  یهاـشیلعحتف  تسد  تفه  هّیوفـص و  تاراـمع  نییزت  ربارب  ار  يردـص 
لاس تسیب  هک  ریزو  کی  زا  دوش  تقد 

188 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نامتخاس و هک  هسردم  نیا  .تسا  فرح  فصو و  زا  رتالاب  يرهوگ  فرگش و  يرنه  دهدب ، تردق  شیامن  هب  هاشداپ  جنپ  ربارب  رد 
افـص و جاک ، نهک  ياهتخرد  تشاک  اب  درکن ، تیافک  مهم  نیا  ماجنا  يارب  ردص  رمع  هدنام و  مامتان  نآ  یجراخ  ياهامن  تانیئزت 

راهچ رد  ناویا  راـهچ  نینچمه  تسا و  غاـبراهچ  هسردـم  هیبش  نآ  تارجح  اـضف و  هقبط و  کـی  ياراد  دراد ، یـصوصخم  توارط 
.دنا هتخاس  نآ  تمس 

189 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هلودلا نیما  وجاوخ - ردص  ای  غابراهچ  ردص  هسردم   88

هّیراجاق تموکح  لیاوا  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

وجاوخ غابراهچ  سردآ :

تخاس لحم  يراذگ : مان  ّتلع 

يرجه مهدراهچ  نرق  لیاوا  زا  .دش  هدرب  وا  زا  یمان  زین  البق  هک  تسا  یناهفـصا  ردص  موحرم  دنزرف  هلوّدلا  نیما  راثآ  زا  يودـهم ] ]
.دیدرگ بارخ  همین  هنکس و  زا  یلاخ  هسردم 

ات دوب  یقاب  ّتیفیک  نیمه  هب  اهلاس  .داد  رارق  ناتـسرامیت  ار  اجنآ  يریمعت  كدنا  اب  هدومن و  فّرـصت  ار  نآ  يرادرهـش  تهج  نیدـب 
رومعم نونکا  تشگرب و  هّیلّوا  تروص  هب  رادنید  مدرم  تمه  هب  رویرهش 1320 ، ندمآ  شیپ  زا  سپ 
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.تسا نیشن  هبلط  و 

: دسیون یم  هسردم  نیا  هرابرد ي  هحفص 31 ) « ) وجاوخ هلحم  هچخیرات ي  : » باتک رد 

، دیدرگ یلاخ  هنکس  زا  رهـش  هیحان  نیا  هک  يرمق  لاس 1336  ینارگ  زا  سپ  ات  هدوب  رومعم  نانچمه  سیـسأت  نامز  زا  هسردـم  نیا 
یم تعامج  هماقا  اپرب و  یناوخ  هضور  سلجم  نآ  دجسم  رد  يراوگوس  ماّیا  ریاس  اروشاع و  ماّیا  رد  طقف  دیدرگ و  ریاب  زین  هسردم 

كورتم دجسم  هسردم و  یّلک  روطب  .دیدرگ  ثداح  نید  مولع  نیلّـصحم  باّلط و  روما  رد  يروتف  هلمجلا  یف  هک  رخاوا  نیا  ات  دش ،
هجیتن رد  دیدرگ ، لوذبم  نآ  هب  یهّجوت  مدرم  فرط  زا  هن  تفرگ و  تروص  نآ  ریمعت  يارب  یمادقا  یلوتم  فرط  زا  هن  نوچ  دـش و 

.دوب هدش  فیثک  نآ  نحـص  بارخ و  همین  اهنآ  قاطا  رتشیب  هرجنپ و  رد و  نودب  اهقاتا  هبورخم و  لکـش  هب  نآ  ياه  تمـسق  همه ي 
نیدنچ عضو  نیا  داد و  رارق  ناگناوید  عّمجت  لحم  ینعی  ناتسرامیت ، هدومن و  فرصت  ار  اجنآ  ناهفصا  يرادرهش  اذل 

190 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناـینب ساـسا و  رد  .دـشاب  هدافتـسا  لـباق  هلمجلا  یف  هک  هدومن  اـهقاتا  رد  یئزج  یتاریمعت  يرادرهـش  طـقف  دـیماجنا و  لوط  هب  لاـس 
نآ ریهطت  هرّهطم ، تعیرـش  رظن  زا  هک  يدجـسم  دوـش و  سیردـت  فراـعم  ینید و  موـلع  دـیاب  هک  ییاـج  رد  هک  درک  یم  هدـهاشم 

يرمق لاس 1360  دودـح  رد  هکنیا  ات  دـش  یم  تحاران  تسا ، هدـمآرد  یتروص  هچ  هب  ناگناوید  ياپ  تسد و  ریز  رد  تسا  بجاو 
نیاربانب .تفرگ  ار  ثداوح  يولج  ناوت  یم  هک  تسا  ینایعا  یـسرد و  طـباور  تیوقت  هار  زا  طـقف  هک  دـندش  هجوتم  تلود  مدرم و 

يارب هدش و  عمج  مه  رود  نیدمتعم  حالص و  ریخ و  لها  زا  يا  هدع 
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يرادرهش نوچ  دندرک و  زاغآ  ار  یتامادقا  روظنم  نیدب  هدمآرب و  ییوج  هراچ  رکف  هب  ناتسرامیت  گنج  زا  هسردم  دجسم و  تاجن 
یمظعلا هّللا  تیآ  ترـضح  هعیـش  ردـقیلاع  عجرم  هب  لـسوت  تسد  دـهدب  قحلا ، هل  نم  فرـصت  دـنک و  هیلخت  ار  اـجنآ  دوبن  رـضاح 

زین هل  مظعم  دندیبلط و  دادمتـسا  ناشیا  زا  دندز و  فیرـشلا ) هحور  هّللا  سّدق  ( ) 1380 - 1292  ) يدرجورب نیـسح  اقآ  جاح  موحرم 
.داد ار  شلیوحت  هیلخت و  روتسد  تلود  ناشیا ، هجوت  رثا  رد  هدش و  راک  هب  تسد 

لیکو حالص و  ریخ و  لها  زا  یعمج  یگنادرم  تّمه و  هب  اهدعب  و  دش ، هداد  لیوحت  لحم  نیدمتعم  هب  يرادرهـش  فرط  زا  هسردم 
فیلأت زا  سپ  هسردم  تاریمعت   ) دوش یم  یگدیـسر  نآ  عضو  هب  نونکات  دش و  عورـش  نآ  یـساسا  تاریمعت  ناهفـصا  رد  هل  مظعم 
سرادم زا  العف  دیدرگ و  يراک  یـشاک  تسا و  هدش  ریمعت  دجـسم  اه و  سردـم  تارجح و  مامت  تسا .) هدـش  مامت  هدربمان  باتک 

یم سرد  جراـخ  رد  هک  اـهنآ  اـت  هتفرگ  یتامدـقم  حطـس  زا  هّینید  موـلع  باـّلط  زا  رفن  دودـح 25  رد  هک  دـشاب  یم  رومعم  داـبآ و 
اجنآ رد  یمالسا  فراعم  ریاس  ریسفت و  لوصا و  هقف و  هرکاذم  هثحابم و  تاسلج  رصع  حبص و  هتشاد و  تنوکـس  نآ  رد  و  دنناوخ ،

موحرم يدوجو  تاکرب  زا  همه  اه  نیا  دوش و  یم  تعامج  هماقا  نآ  دجسم  رد  بش  رصع و  حبص و  تقو  هس  رد  دوش و  یم  دقعنم 
هّللا تیآ 

191 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا يدرجورب 

نابایخ تمس  هسردم  ردرس  رب  قرش  تمس  هچوک  رد  يرگید  وجاوخ و  غابراهچ  تمس  هب  یکی  دشاب : یم  برد  ود  ياراد  هسردم 
.تسا هدش  هتشون  نآ  یتشخ  یشاک  يور  رب  زین  یترابع  هک  غابراهچ 
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192 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تافوقوم ریزو  ماع - ردص  هسردم   89

يوفص دهع  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

یئاهب خیش  مامح  کیدزن  سردآ :

یتنطلس تافوقوم  يدصتم  هماع ، ردص  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

خیـش مامح  کیدزن  ار  نآ  ّلـحم  هدومن و  هراـشا  هسردـم  نیا  ماـن  هب  تشدرد  هلحم ي  کـلم  رد  هحفـص 112 )  ) ندراش يودهم ] ]
یتافوقوم يّدـصتم  هماع  ردـص  .تساجنآ  رد  هماع ) ردـص   ) تافوقوم ریزو  مان  هب  يا  هسردـم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  یفرعم  یئاهب 

.تسا هدوب  زین  یمومع  تافوقوم  روما  يّدصتم  نینچمه  تسا و  هدوب  یتنطلس 

193 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیردص هسردم   90

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

تشدرد هلحم  رد  سردآ :

( يدنجخ نیّدلا  ردص   ) هسردم تسرپرس  سّردم و  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نیدب هک  نانآ  زا  مادک  ره  دنا و  هتـشاد  ارنآ  ّتیلوت  سیردت و  دـنجخ  لآ  هکنآ  تبـسانم  هب  ار  ناهفـصا  هیماظن  هسردـم  يودـهم ] ]
روهشم نیّدلا  ردص  هب  دندیسر  یم  ماقم 

194 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یم هّیردـص  تهج  نیمه  هب  زین  ار  هسردـم  دـنا ) هداد  یم  ناـمز  نآ  لاـجر  زا  یخرب  هب  هک  یلاـعلا  ناطلـس  بقل  دـننام   ) دـندش یم 
.دوش عوجر  هّیماظن  هب  نآ  لحم  هسردم و  حرش  تهج  .دندناوخ 

195 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیوفص هسردم   91
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هیوفص هرود  زا  لبق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دوصقم وسراهچ  هلحم  رد  سردآ :

.دشاب یم  ناهفصا  رد  هّیوفص  تموکح  نیتسخن  مایا  راگدای  يراذگ : مان  ّتلع 

نیا دیوگ : هحفص 56 ، موس ، دلج  لوا ، سابع  هاش  یناگدنز  باتک  زا  لقن  هب  هحفص 42 ) « ) ناهفصا یلم  راثآ   » باتک رد  يودهم ] ]
.تسا هدوب  نیـشن  هبلط  ریاد و  لوا  سابع  هاش  نامز  رد  .تسا و  هدوب  عقاو  دنله  دنه و  تکرـش  غاب  تشپ  ناهفـصا  رهـش  رد  هسردم 

يا هسردم  ترامع  نیا  بقع  رد  دیوگ : یم  دنک  یم  يدنله  تکرش  زا  يرکذ  هکنآ  زا  سپ  هحفص 70 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش 
تفه هچوـک و  هس  رب  لمتـشم  يوـک  نیا  .تسا  ناهفـصا  ياـه  هـلحم  نـیرت  ماندـب  لخدـم  رد  هـک  يوفـص  هسردـم  ماـن  هـب  تـسا 
دودـح رد  هسردـم  نیا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  قوف  تانایب  زا  .دـنیوگ  شحاوف  يارـسناوراک  ار  اـهنآ  هک  تسا  گرزب  يارـسناوراک 

دّمحم اّلم  یسلجم و  یقت  دّمحم  هماّلع  هدوب و  يوفص  ناگداز  هاش  لیصحت  لحم  دیاش  هتشاد و  رارق  دوصقم »  » يوسراهچ

196 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هتفر  نیب  زا  ناغفا  هنتف ي  عوقو  زا  سپ  ارهاظ  دنا و  هدوب  اجنآ  نیسّردم  زا  یفوتم 1805 )  ) یناتسلوش
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دّمحم نب  دّـمحم  نب  دوعـسم  طخ  هب  یـشیرق  مزح  نب  یلع  فیلأت  زجوملا »  » باتک زا  يا  هخـسن  ناـیم  رد  کـلم  یلم  هناـخباتک  رد 
دهع زا  لبق  هب  طوبرم  هسردـم  نیا  نیاربانب  .تسا  هدـناسر  ناـیاپ  هب  هسردـم  نیا  رد  ار  نآ  تباـتک  لاـس 772  رد  هک  تسا  دوجوم 

زا هسردـم  نیا  .تسا  هابتـشا  اـطخ و  دـشاب  کـلم  هجاوخ  هسردـم  هک  نیا  لاـمتحا  تسا و  هدوب  ریاد  متـشه  نرق  رد  هدوب و  يوفص 
هیوفـص هسردـم  مان  تسا و  هتفرگ  ماجنا  نآ  يور  رب  یتاریمعت  يوفـص  نیطالـس  نارود  رد  تسا و  يوفـص  دـهع  زا  لـبق  سرادـم 

.تسا لوهجم  العف  هدنراگن  رب  هیمست  تلع  دشاب و  یم  متشه  نرق  هب  طوبرم 

197 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیرهاط هسردم   92

:- تخاس لاس 

بیرخت تیعضو :

( مهن نرق  فراع   ) یناتسدرا یلع  یضترم  ریپ  هربقم ي  بنج  هرهف  هلحم  رد  ناتسدرا  رهش  رد  سردآ :

یناتسدرا رهاط  دّمحم  ازریم  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد .دراد  رارق  یـضترم  ریپ  هعقب ي  ترواجم  رد  هرهف  هلحم  رد  ناتـسدرا  رهـش  یمیدق  سرادم  زا  هیرهاط  هیملع  هسردـم  يودـهم ] ]
دّمحم ازریم  ياهانب  زا  دیوگ : هدومن و  رکذ  عباوت  ناهفـصا و  سرادم  رامـش  رد  ار  نآ  مان  هحفص 45 ) « ) ناهفصا یلم  راثآ   » باتک
فراعم هرادا  هلیـسوب  رـضاح  نرق  مود  همین  رد  هسردـم  نیا  دـیوگ : هدرب و  مان  ار  نآ  تافوقوم  سپـس  .تسا  هدوب  یناتـسدرا  رهاـط 

یم هحفـص 35 ، مکی - دـلج  نادزی -» هدکـشتآ   » باتک رد  یبارهم  مساـقلا  وبا  ياـقآ  دـیدرگ  اـجنآ  ناتـسریبد  ءزج  بارخ و  تقو 
هدهع رب  ار  اجنآ  ّتیلوت  تایح  نامز  ات  هک  دوب  هسردـم  نیا  فقاو  یناب و  دارفا  زا  يدـمحا  هسردـم  یلوتم  ربکا  یلع  خیـش  دـسیون :

.تشاد

198 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هبّیط هسردم   93

( .ق .ه  لاس 1071   ) هیوفص نامز  رد  تخاس : لاس 

( تسا هدنام  یقاب  هناخاقس  گنس  طقف   ) بیرخت تیعضو :

دبع نابایخ  کیدزن  گرزب  رازاب  یئاهب و  خیـش  مامح  زا  هلـصاف  یکدـنا  اـب  هلک  لاـمج  هلحم  رد  میکح  دجـسم  یلاوح  رد  سردآ :
یلعف قاّزرلا 

.تسا هدرک  سیسأت  ار  نآ  یمان  یقت  ازریم  يراذگ : مان  ّتلع 
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رارق یلع  هاش  مامح  هچوک ي  رد  هلامج  هلحم ي  رد  هّللا  دـبع  هدازماـما  لـباقم  رد  یقت  ازریم  هسردـم  یمیدـق  ردرـس  رد  يودـهم ] ]
یلم راثآ   » فلؤم .تسا  هبّیط »  » اهنآ زا  یکی  هک  دیامن  یم  دای  اه  نآ  زا  دنک و  یم  نّیعم  هسردم  تهج  مان  هس  نمض  رد  هک  هتـشاد 

اّوح یقت و  ازریم  ياهمان  هب  هک  هبیط  هسردم  اب  ارهاظ  میکح و  دجسم  یلاوح  رد  هبیط  دجسم  دیوگ : هحفص 35 ) « ) ناهفصا
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هسردم دیوگ : هدنسیون  .تسا  هدوب  لصّتم  درادن  دوجو  نآ  زا  هناخاقس  گنـس  زج  يرثا  نونکا  دوب و  فورعم  زین  یـسابلک  مگیب و 
دجـسم یلاوح  رد  هبیط  هسردم  دنـشاب و  یم  رگید  هسردم  ود  یـسابلک  هسردم  مگیب و  اّوح  هسردم  تسا و  یکی  یقت  ازریم  هبیط و 

(. دوش هعجارم  یقت  ازریم  هسردم  هب   ) تسا هتفرگن  رارق  میکح 

199 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّللا دبع  اّلم  هسردم   94

يوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

ناهج شقن  نادیم  کیدزن  ناهفصا  گرزب  رازاب  سردآ :

يرتشوش هّللا  دبع  یلوم  يونعم  یملع و  گرزب  تیصخش  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

مالسالا خیـش  نایاقآ  يراوزبس و  نایاقآ  هداوناخ ي  رد  خیرات  نیا  ات  هّللا  دبع  اّلم  هسردم  تافوقوم  ّتیلوت  دیوگ  هدنراگن  يودهم ] ]
یقرش هچوک  تمس  هب  يرگید  دشاب و  یم  هسردم  یمسر  گرزب و  رد  هک  رازاب  رد  یکی  دشاب : یم  رد  ود  ياراد  هسردم  دشاب  یم 

رد ندراش  .دوش  یم  هدـناوخ  داـمع » ریم   » ماـن هب  دـیدج  ياـه  يراذـگ  ماـن  رد  دـنتفگ و  یم  ازریم » جاـح  هاـچ   » نآ هب  هک  هسردـم 
: دسیون یم  هحفص 43 )  ) دوخ همانرفس 

ناراطع و نآ  فرط  هک  میـسر  یم  ینالاد  هب  مینک  یم  روبع  دشاب ) یم  فّقـسم  ياهرازاب  ندراش  دارم   ) اهنالاد نیا  لوط  رد  هاگره 
دبع هسردـم ي  هب  تعامج  نیا  ياهنلاس  رد  یتمیق  هنهک  ياه  هچراپ  اـهرویز و  ناگدنـشورف  رگید  فرط  ناـشورفوراد و  ناداـّنق و 

ارهاظ  » دنشورف یم  تشوگ  یب  ياذغ  مدرم  هب  زور  رد  هک  تسا  نازپشآ  لحم  هسردم  فرط  نآ  دوش و  یم  متخ  هّللا ) دبع  اّلم   ) هّللا
50 ار 60 * هسردم  ضرع  لوط و  هحفص 68 ) « ) ناهفصالا  » باتک رد  بانج  موحرم  دشاب » یم  ازریم  جاح  هچرازاب  ندراش  دوصقم 

يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک ي  تسرهف  رد  .دسیون  یم  رفن  ار 10  هسردم  نینکاس  ار 32 و  نآ  تارجح  دادعت  دسیون و  یم  عرذ 
-« دلج 5 هحفص 393 - »
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ازسب یتناکم  مارتحا و  ریبک  سابع  هاش  دزن  دیوگ : سابع  هّللا  دبع  اّلم  هرابرد  ملاع  زا  لقن  هب 

200 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تخاس شترضح  يارب  يا  هسردم  مه  هدومن و  فقو  مالسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  رب  یتاقبر  روکذم  هاشنهاش  ياعدتسا  هب  هتشاد و 
خیرات  » رد يراصنا  موحرم  .تشگ  هّیماما  گرزب  یملع  زکرم  ناهفـصا  وا  یعاسم  هب  تسا و  فورعم  موسرم و  شترـضح  ماـنب  هک 

: دسیون یم  راصتخا  هب  هسردم  نیا  هرابرد ي  هحفص 268 ) « ) ير ناهفصا و 

هب یناهفصا و  ردص  هدهع ي  هب  هسردم  ردرس  يراک  یشاک  نامیلـس ، هاش  زا  نآ  نیئزت  ریمعت و  سابع و  هاش  هرود ي  زا  نآ  ساسا 
دالوا فّرصت  رد  لاس 1320  ات  وا  هرجح  تسا و  فورعم  رعاش  یئارفک  ءایـض  یکی  هسردـم  نینکاس  زا  .تسا  راجاق  هاشیلعحتف  مان 

لوغـشم تاج  هلابق  نتـشون  هب  نکاس و  هرجح  نامه  رد  هک  تسا  رعاش  ءاهب  ازریم  جاح  موحرم  نادناخ  نیا  زا  رفن  نیرخآ  دوب و  وا 
.تسا هدوب 

ناهفـصا فورعم  ياملع  زا  يرتشوش  هّللا  دبع  انالوم  سیردت  يارب  ار  هسردم  نیا  لوا  سابع  هاش  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  باتک  ]
انب ناهفصا  هاش  رازاب  يادتبا  رد 

201 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هسردم نحص  نایم  زا  دور  هدنیاز  زا  بعـشنم  ياهیدام  زا  یکی  ندف  رهن  زا  يا  هخاش  تسا و  هقبط  ود  هسردم  نامتخاس  .دیامن  یم 
ماما .ق ) .ه   1022  ) هّللا دبع  اّلم  توف  زا  سپ  .دش  یم  بوسحم  ناهفـصا  سرادم  نیرتمهم  زا  یتدم  روکذم  هسردم  .درک  یم  روبع 

رد یتاریمعت  هاشیلعحتف ) هاش و  ردان  نامز   ) ياهلاس 1158 و 1218 رد  .دیدرگ  راذگاو  یـسلجم  رقاب  دّمحم  اّلم  هب  هسردم  تعامج 
.دیآ یم  لمع  هب  هسردم  نامتخاس 

رازاب يادتبا  رد  هسردم  نیا  دسیون : یم  ص 406 ) « ) هیملع ياه  هزوح   » باتک فلؤم 
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.دشاب یم  ناهفـصا  هیملع  سرادم  نیرتمهم  زا  هقبط و  ود  تروص  هب  هسردـم  نیا  .تسا  عقاو  ناهفـصا  ماما  نادـیم  کیدزن  گرزب 
یسلجم دننام  ییاه  هرهچ  شـسرد  سلجم  رد  هتـشاد و  لاغتـشا  بالط  تیبرت  راک  هب  هسردم  نیا  رد  يرتشوش  هّللا  دبع  اّلم  موحرم 

ناویا هناخزامن  داجیا  يارب  هسردم  نیا  رد  .هدوب  لوغـشم  فراعم  مولع و  رـشن  هب  هدمآ و  یم  باسح  هب  وا  گرزب  نادرگاش  زا  لوا 
اتـسار کی  رد  اهامن  ریاس  مابخر  اب  ار  اه  ناویا  ماـبخر  .هدـش  یم  هدافتـسا  هناـخزامن  ناونع  هب  دـنتخاس و  یم  یبارحم  ار  هلبق  تمس 

.تسا يراکرپ  تانیئزت  ياراد  یلو  هتفرگ  رارق 

202 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

(( هر  ) یمداخ هّللا  تیآ  هسردم ي   ) نابرع هسردم   95

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

یمیدق هسردم  رازاب  هب  هدیسرن  دمحا  هدازماما  زا  رتالاب  دابآ  نسح  رازاب  هچوک  سردآ :

.دنا هدوب  برع  ياه  هبلط  رتشیب  ادتبا  رد  هسردم  هنکس ي  يراذگ : مان  ّتلع 

هـسردم مان  هب  دراد  رارق  یمیدق  يا  هسردم  رازاب ، هب  هدیـسرن  و  ع )  ) دمحا هدازماما  زا  رتالاب  دابآ ، نسح  رازاب  هچوک  رد  يودـهم ] ]
لهچ ياراد  هک  تسا  یگرزب  هسردم  دـمحا ، حارف  هربقم  نیا  زا  رتالاب  : » دـسیون یم  هحفص 21 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  .نابرع 

هقبط ي نیرت  لهاج  نیرت و  ندوک  هک  اهبرع  زا  ریغ  .دنمان  یم  نابرع »  » نارفح هسردم  ار  نآ  حارف  ناونع  هب  مدرم  دـشاب و  یم  قاتا 
.دور یمن  نآ  رد  یـسک  تسا ) هدومن  باّلط  زا  هقبط  نیا  هرابرد  ندراش  هک  تسا  يا  هناملاظ  یعقاو و  ریغ  تواضق   ) دنتـسه باـّلط 

یعضو نامه  اما  دور ، یم  رامش  هب  قرـشم  یملع  نابز  یبرع  نابز  تسا ، نیمز  برغم  یملع  نابز  نیتال ، نابز  هک  روطنامه  هچرگا 
مدع رثا  رد  رهـش  نیا  رگید  سرادم  زا  يرایـسب  دننام  هسردم  نیا  تسا .» هدش  دراو  زین  بارعا  رـس  رب  هدـمآ  نایئاتـسور  رـس  هب  هک 

تافوقوم و نتشادن  هجوت و 
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دّیس اقآ  هّللا  تیآ  ترضح  مامتها  یعس و  هب  رویرهـش 1320 ) زا  سپ   ) ریخا ياهلاس  رد  ات  دوب  هداهن  یناریو  هب  ور  هبلط  ندش  یلاخ 
هتشادن و يا  هبیتک  هسردم  هتشذگ  رد  .دشاب  یم  نیشن  هبلط  نونکات  هدمآ و  لمع  هب  نآ  رد  یساسا  یتاریمعت  یناسارخ  اضر  دّمحم 

زا رعش  تیب  جنپ  تسیب و  لماش  قیلعتسن  طخ  هب  يا  هبیتک  ریخا  تاریمعت  رد  اّما  دوب  هتفر  نیب  زا  نامز  تشذگ  رثا  رد  ای 

203 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رد لیئارسا ) ینب   ) يرسا هروس  ات 37  تایآ 35  انمض  .تسا  هدیدرگ  بصن  اجنآ  رد  يراصنا  يرباج  ناخ  نسح  ازریم  جاح  موحرم 
رد یناهفصا ) فورعم  زاس  یـشاک   ) هداز يوسوم  نسح  دّیـس  لمع  هنـس 1362  دنا : هتـشون  هبیتک  رخآ  رد  هدش و  هتـشون  نآ  يالاب 
رد .درک  یم  ادیپ  طابترا  اهبرع  نابز  هب  هسردم  مان  دیاش  دیوگ : هسردـم  نیا  نایب  نمـض  هحفص 481 ) « ) ناهفصا یلم  راثآ   » باتک
رما يادتبا  رد  ضرف  نیا  اب  تسا و  هدش  هدیمان  اهبرع  هسردم ي  مان  هب  دنا  هدوب  برع  باّلط  زا  هسردم  نآ  هنکـس ي  نوچ  لاح  ره 

هـسردم رد  دـشاب و  یمن  يوفـص  دـهع  زا  لبق  هب  طوبرم  انیقی  هسردـم  نتخاس  نامز  .تسا  هدـیدرگ  روجهم  هک  هتـشاد  يرگید  مان 
هحفـص 68) « ) ناهفـصالا  » رد بانج  موحرم  .تسا  هدومن  رکذ  ار  نآ  ماـن  ندراـش  هچنآ  زج  درادـن  دوجو  یخیراـت  راـثآ  هنوگچیه 

.دسیون یم  رفن  ار 9  اجنآ  رد  نینکاس  باّلط  ار 22 و  اهنآ  تارجح  دادعت  عرذ و   40 ار 40 * هسردم  ضرع  لوط و 

204 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیتمصع هسردم   96

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا ریاب  تیعضو :

ناهفصا دومحم  هجاوخ  رازاب  سردآ :

فقاو نارسمه  زا  یکی  مان  هب  دیاش  يراذگ : مان  ّتلع 

نیدلا نکر  دّیس  هداز ] ناطلس  نیسح  باتک   ] رد
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دنراد يا  همان  فقو  يرجه ) ياهلاس 733 و 732  رد  هتشذگ  رد   ) نیدلا سمش  ریما  شرسپ  دیعس و  وبا  ناطلس  ریزو  يدزی  ینیسح 
يوک رد  يا  هسردم  همان ، فقو  هیاپ ي  رب  .تسا  هدش  هراشا  دزی  جراخ  رد  عقاو  تافوقوم  هب  نآ  رد  هک  تاریخلا » عماج   » هب موسوم 

راد هیودـالا و  تیب  ثیدـحلا ، راد  ینعی : اـنب ، هس  لـماش  هک  تسا  روهـشم  هّیتمـصع  هسردـم  ماـن  هب  ناهفـصا  دومحم  هجاوخ  رازاـب 
.تسا هدوب  بتکلا ،

205 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

لهس نب  یلع  هسردم   97

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

یچقوط هلحم  یمیدق  ناتسربق  سردآ :

یناهفصا رهظا  نب  لهس  نب  یلع  گرزب  فراع  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

مراـهچ نرق  یفوـص  فراـع و  یناهفـصا  رهظا  نب  لهـس  نب  یلع  هاـقناخ  هعقب و  یچقوـط  هلحم ي  یمیدـق  ناتـسربق  رد  يودـهم ] ]
حایـس هطوـطب  نبا  .دـنا  هداد  رارق  شیوـخ  هاـگ  تخت  ار  اـجنآ  كاـخ  هّیفوـص  خـیاشم  زا  یخرب  اریخا  تسا و  رارقرب  زوـنه  يرجه ،
نارهت هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  .درب  یم  مان  نآ  زا  دوخ  همانرفس ي  باتک  رد  هدرک و  ندید  هاقناخ  نیا  زا  متـشه  نرق  فورعم 

رد فلؤم  هک  دراد  دوجو  هدومن  يروآ  عمج  دـعاص  نیـسح  نیدـلا  جات  ارنآ  هک  هرامش 2144 ) هب   ) روتـسد مانب  تسا  يا  هعومجم 
نبا یلع  خیش  هسردم ي  رد  هک  یلاح  رد  میدرب و  یم  رس  هب  ناهفصا  رد  هک  دوب  يزور  نیمهن  لاوش 986  هبنش 6  زور  دیوگ  اجنآ 

نیدب يا  هسردم  يرجه  مهد  نرق  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دعاص  نیـسح  نیدـلا  جات  نایب  .ما  هتـشون  ارنآ  مدرب ، یم  رـس  هب  لهس 
.تسا هدوب  نآ  بنج  ای  هاقناخ و  نامه  هسردم  ارهاظ  تسا و  هتشاد  دوجو  ناهفصا  رد  مان 

206 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

زیزعلا دبع  نب  رمع  هسردم   98

هیوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ناهفصا عماج  دجسم  لحم  رد  سردآ :

نآ یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 
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ای رمع و  دجسم  هب  هک  دراد  رارق  دجسم  نآ  هب  لصتم  یکچوک  دجسم  ناهفصا ، هعمج  دجسم  یقرـش  لامـش  تمـسق  رد  يودهم ] ]
« هیوفـص ات  هقجالـس  زا   » باتک رد  الثم  .دنیامن  یم  دای  هسردـم  مان  هب  نآ  زا  یهاگ  بتک  ناگدنـسیون  .تسا  فورعم  رمع  هّفص ي 
هب نانآ  باستنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  عماج  دجـسم  رد  يرگید  هینبا ي  دسیون : یم  هحفص 223 )  ) یتوکشم هّللا  ترصن  ياقآ  فیلأت 

رفظم لآ  هلسلس ي 
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دشاب یم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  فورعم  هسردم ي  ای  هّفص  هرود  نیا  ياهانب  نیرتمهم  زا  .تسا  یعطق  تشون  مهاوخ  هک  یحرش  هب 
رفظم و لآ  هرود ي  زا  اـهنامتخاس  نیا  هیّلک ي  هک  تسا  یقرـش  بونج  یلامـش و  ناویا  یکاـخ و  دـبنگ  نوتـس و  لـهچ  ياراد  هک 

یم .ق  .ه  لاس 768  مرحم  دـسر ، یم  رظن  هب  یعطق  هفـص  نیا  تخاس  يارب  هک  یخیرات  .دـشاب  یم  دومحم  هاش  نیدـلا  بطق  ناـمز 
.دشاب یم  سابعلا  نسحملا  نب  یضترم  نآ  نامتخاس  یناب  دشاب و 

دجسم هب  ار  تمسق  نیا  هدرب  مان  یناب  هک  دراد  تحارـص  هبیتک  رد  .دنک  یم  یفرعم  ظفاحلا » یقتلا  زیزع   » ار دوخ  هبیتک ي  هدنـسیون 
هدنراگن رظن  هب  دنناوخ ) یم  اهیرمع  هّفص ي  ار  نآ  ماوع  نابز  رد   ) رمع هب  دجـسم  زا  تمـسق  نیا  ترهـش  ّتلع  .تسا  هدومن  هفاضا 

ماـن هتفاـی و  ماـجنا  یتاریمعت  دجـسم  زا  تمـسق  نیا  رد  ناـنآ  هلیـسوب  ناهفـصا  رد  اـهناغفا  تموکح  ناـمز  رد  نوچ  هک  تسا  نینچ 
هّفص مان  هب  هفص  نیا  دندرک ، یم  باطخ  يرمع  ار  نانآ  ناهفصا  بهذم  هعیـش  مدرم  دنا و  هدومن  رکذ  هبیتک  رد  ار  نیدشار  يافلخ 

راهتشا ماوع  نیب  رد  مان  نیدب  مه  زونه  هکنانچمه  .دش  فورعم  اهیرمع  ي 

207 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هجوت نودب  ناهفـصا  نارمکح  یلجع  زیزعلا  نب  رمع  مان  هب  .دندرک  رکذ  ار  اجنآ  مان  شیوخ  بتک  رد  ناگدنـسیون  هک  اهدعب  .دراد 
ناهفـصا یلم  راثآ  باتک  رد  .دنا  هتـسناد  ودب  بوسنم  ار  تمـسق  نیا  ءانبلا ،» یلا  هفاضا   » هک ترابع  نیا  حیرـص  نایب  انب و  خیرات  هب 

لحم رد  .ق » .ه   778 - 767  » رفظم لآ  هاش  دومحم  نیدلا  بطق  ار  هسردـم  نیا  زیزعلا : دـبع  نب  رمع  هسردـم  دـیوگ : هحفص 44 » »
.تسا هدرک  انب  ناهفصا  رهش  عماج  دجسم 
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هب هجوت  اب  .تسا  هدش  ریمعت  دومحم  نیدلا  بطق  تمه  هب  هدوب و  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ياهانب  زا  هسردم  هدنراگن  رظن  هب  دیوگ : سپ 
اب هتخاس و  ار  نآ  دومحم  ناطلس  ایناث  .تسین  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  طوبرم  اهیرمع  هّفص ي  الوا  ددرگ  یم  مولعم  هدش  رکذ  بلاطم 

رمع مان  هب  هّفـص  نیا  نوچ  دـیوگ : هّفـص  نیا  هرابرد  يراصنا  موحرم  .تسا  هدومن  انب  ار  نآ  يرگید  وا ، تنطلـس  ناـمز  رد  هک  نیا 
نآ ریمعت  هب  هعیـش - اـب  ینمـشد  مغریلع  ناـغفا - فرـشا  دـش و  یمن  یهجوت  نآ  ریمعت  هب  هیوفـص  هرود ي  رد  تسا ، هدوب  روهـشم 
زا یکی  هیلا  راـشم  هکنیا  هب  ناـعذا  يراـصنا و  موـحرم  هتـشون ي  هب  هجوـت  اـب  هحفـص 198 ) ير  ناهفـصا و  خـیرات   ) تسا هتخادرپ 

لها هب  طوبرم  هتشاد و  ترهش  اهیرمع » هّفص ي   » هب زین  ناغفا  فرشا  تاریمعت  زا  لبق  هفـص  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  دنا  هدوب  نیقّقحم 
هک تسا  نکمم  دوش و  یمن  مولعم  اه  هبیتک  زا  کیچیه  زا  تمـسق  نیا  هسردـم ، ریمعت  ای  سیـسأت و  خـیرات  اما  تسا و  هدوب  نّنـست 

هدافا هب  نیسردم  اجنآ  رد  دشاب و  ناکم  مسا  سردم  هکلب  هدوبن  نامز  نیا  ریمعت  هسردم  دشاب و  هدوب  الـضف  زا  یخرب  سردم  اجنآ 
دوب يا  هچرازاب  هار  هس  لحم  رد  يولهپ ) غابراهچ   ) نیئاپ غابراهچ  زا  بعشنم  اه  یتشر  هچوک  ياهتنا  رد  .دنا  هدوب  لوغشم  هضافا  و 

اهناکد وزج  بیترت  نیدب  هدش و  بارخ  نآ  يابیز  دنلب و  ياهقاط  ادعب  دوب و  رهاظ  نآ  رد  يدابآ  راثآ  شیپ  لاس  جنپ  لهچ و  ات  هک 
نّنـست لها  زا  يا  هدـع  لـحم  نیا  رد  هک  دوب  نیا  هناـشن ي  دوب و  فورعم  اـهیرمع  ياـه  هچرازاـب  ماـن  هب  هچرازاـب  نیا  .تفرگ  رارق 

.دنا هتشاد  تنوکس 

ناهفصا
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208 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد 

ییالع هسردم ي   99

هملاید دهع  تخاس : لاس 

.تسا یقاب  نآ  يایاقب  تیعضو :

هّیعیفش هسردم ي  یکیدزن  رد  تشدرد  هلحم ي  سردآ :

ناریا یمان  فوسلیف  انیس - یلع  وبا  سیئرلا - خیش  يراذگ : مان  ّتلع 

دوب وا  تمدخ  هب  ناهفصا  رد  یملید  هیوکاک  هلودلا  ءالع  تراما  نامز  رد  انیس  یلع  وبا  هک  یتدم  رد  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باتک  ]
یکیدزن رد  تشدرد و  هلحم  رد  ییـالعاب »  » یلع وبا  هب  موـسوم  يدـبنگ  .تخادرپ  یم  مه  سیردـت  هب  یترازو ، لـغاشم  دوـجو  اـب 

نآ رد  يا  هسردـم  هب  قلعتم  انیـس و  یلع  وبا  سیردـت ) لحم   ) سردـم دـنا : هتفگ  هک  تسا  دوجوم  ناهفـصا  هّیعیفـش ي  هسردـم ي 
.تسا هدوب  ماگنه 

209 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يدنه لضاف  هسردم   100

يوفص تخاس : لاس 

دوجوم ریغ  تیعضو :

يدنه لضاف  دجسم  رواجم  ناّرک ، يوک  رازلگ ، نابایخ  سردآ :

هسردم سّردم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

زا هک  يراثآ  نایب  نمـض  رد  هحفص 189  رد  دنک » یم  يرازگـساپس  ناهفـصا  نیدتم  مدرم  زا  فاقوا  نامزاس   » باتک رد  يودهم ] ]
مود یـسلجم  نادرگاش  زا  يدـنه  لضاف  دـسیون : یم  یقرواپ  رد  هدوب و  اهنآ  زا  یکی  يدـنه  لضاف  سردـم  دـیوگ : تسا  هتفر  نیب 

صـص 123 و « ) نییان ياهنادناخ  باسنا   » باتک رد  تسا  هتـشاد  رارق  ناّرک  يوک  رد  هسردـم  لحم  و  یـسلجم ) رقاب  دّـمحم  هماّلع  )
هک یسمش  لاس 1299  ناهفـصا  یپاچ  هشقن  رد  دوب و  لضاف  دجـسم  رواجم  نارک  هلحم  رد  هک  يدنه  لضاف  هسردم  دـیوگ : ( 153

ییانب رصتخم  اهنت  دجسم  زا  تسین و  یقاب  نآ  زا  يرثا  نونکا  اّما  تسا  هدوب  دوجوم  دیدرگ ، هیهت  ادیوه  ناخ  اضر  دّیس  هلیسو ي  هب 
.تسا هدنام  یقاب 

210 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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ناّرک يوک  رد  وا  هسردم ي  لحم  .دوب  مود  یسلجم  نادرگاش  زا  يدنه  لضاف  هب  روهشم  نیدلا  ءاهب  اّلم  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
هک تسا  هدیدرگ  دجسم  هب  لیدبت  نونکا  و 
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لاح ره  هب  .تسا و  هتـشاد  روضح  غابراهچ  هسردم  حاتتفا  زور  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  .دـشاب  یم  هعبار  ناتـسریبد  کیدزن 
.تسا هتفر  نیب  زا  اهدعب  هدوب و  لاّعف  لوا  يولهپ  هرود ي  لیاوا  ات  وا  هسردم ي 

211 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیمطاف هسردم   101

يوفص تخاس : لاس 

هدش بیرخت  تیعضو :

.دشن ادیپ  سردآ :

س)  ) ارهز ترضح  یمان  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نیشن هبلط  ریاد و  ناهفصا  رهش  رد  لاس 1067 ه ق  رد  هسردم  نیا  دسیون : یم  هحفص 44 )  ) ناهفصا یلم  راثآ  باتک  رد  يودهم ] ]
، دـیآ یم  شیپ  ناـغفا  دومحم  زا  هیوفـص  تسکـش  زا  دـعب  هک  یثداوـح  رد  تسین و  نآ  زا  يرثا  کـنیا  هنافـسأتم  یلو  .تسا  هدوـب 

هتـشاد یناشیپ  رب  ار  س )  ) هرهاط هقیدص  سّدقم  مان  هک  اجنآ  زا  دیاش   ) دریگ یم  رارق  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  زین  هسردم  نیا  تشونرس 
(، نارهت  ) نارهط هاگـشناد  قوقح  هدکـشناد  هناخباتک ي  رد  تسا .) هدـیدرگ  ناریو  ّتنـس  لها  نیبّصعتم  یناهن  ضغب  تهج  هب  ای  و 

ناضمر رد  ار  نآ  شلاط ، لیعامسا  نب  نیدلا  سمش  هک  تسا ، دوجوم  هرامش 421  هب  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » مّود دلج  زا  يا  هخسن 
لاس رد  ار  رضحی » نم ال  هخیشم   » زا يا  هخـسن  هدنـسیون  نیمه  .تسا  هدومن  تباتک  ناهفـصا  رهـش  رد  هسردم  نیا  رد  .ق  .ه   1067

.تسا هدمآ  نایاپ  هب  هسردم  نیا  رد   1093

212 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیرخف هسردم   102

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

هدش بیرخت  تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

.تسا هدوب  یسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  نب  کلملا  رخف  نآ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

هبلط لاس 1098  ات  ایوگ  تسا و  بوسنم  یـسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  نب  کلملا  رخف  هب  هسردـم  نیا  هداز ] ناطلـس  نیـسح  باتک  ]
یثادحا هسردم  نامه  تسا ، روکذم  تسرهف  رد  هک  هّیرخف  هسردـم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  دـیوگ : هدـنراگن  .تسا  هدوب  نیـشن 
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دوخ هب  عّیشت  گنر  دشاب  یقاب  يرثا  يزیچ و  رگا  هتفر و  نیب  زا  لوغم  دهع  رد  هقجالـس  هرود  راثآ  هیّلک ي  اریز  دشاب ، کلملا  رخف 
.تسا هتفرگ 

213 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیمشاه هّیمساق - هسردم   103

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

یلعف رازلگ  نابایخ  سردآ :

:- يراذگ مان  ّتلع 

هک  ) دارم غاب  هّلحم ي  رد  عقاو  هیمشاه  هیمـساق - هسردم  هدمآ : هحفـص 123 ) « ) نییان مدرم  ياهنادناخ  باسنا   » باتک رد  يودهم ] ]
هـسردم نیا  زا  .تسا  هدوب  فورعم  یّـصاخ  ّتیونعم  ّتیناحور و  نتـشاد  هب  دراد و  رارق  درذـگ ) یم  اج  نآ  زا  یلعف  رازلگ  ناـبایخ 

نیا ارهاظ  تسا و  دوجوم  هدنراگن  دزن  هدش ، هتشاگن  هّیمـشاه  هّیمـساق - هسردم  رد  يرجه  لاس 1116  رد  هک  باـتک  تسین و  يرثا 
ریاس دننام  یتشونرس  راچد  سپـس  هدوب و  رومعم  یقاب و  مهدزاود  نرق  ات  هسردم  نیاربانب  .تسا  هتفر  نیب  زا  هنغافا  دهع  رد  هسردم 

یعورزم غاب  نیمز و  ارـسناوراک و  ای  هناخ  تروص  هب  ماجنارـس  هبورخم و  سپـس  هبلط ، نودـب  ریاـب و  لوا  هدـیدرگ : رگید  سرادـم 
.تسا هدمآرد 

214 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کیب ياقچرق  هسردم   104

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

نازرگنر رازاب  سردآ :

.تسا هتشاد  مان  کیب  ياقچرق  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

هدوب يا  هسردم  دـسیون : یم  ناهفـصا » یخیرات  هینبا ي  هچخیرات ي   » زا لقن  هب  هحفص 45 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » فلؤم يودهم ] ]
.تسا یـسابلک  هچوک  یـسابلک  هسردم ي  هب  فورعم  هسردـم ي  نامه  هسردـم  نیا  ارهاظ  ناهفـصا و  نازرگنر  رازاب  رد  رد ، عقاو 

یبرغ تمـسق  رد  دنیوگ  یم  هقچرق »  » نآ هب  ماوع  حالطـصا  رد  هک  کیب  ياقچرق  دجـسم  کیب و  ياقچرق  مامح  دـیوگ : هدـنراگن 
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نیمه هب  اهلاس  تسا و  هتفرگ  رارق  یئاهب » خیش  نابایخ  هیروپهاش و  نابایخ  عطاقت  لحم   » هاشوج هار  راهچ  هب  هدیسرن  روپهاش  نابایخ 
نسحلا وبا  هناخباتک ي  دجسم و  مان  هب  هدمآ ، لمع  هب  اجنآ  رد  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  هک  یتاریمعت  زا  دعب  ار  دجـسم  هچرگا  .دوب  مان 

.دنمان یم  یناهفصا 

215 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیبطق هسردم   105

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دابآ سابع  کلهتسم و  هلحم  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا هدوب  نیشن  هبلط  رومعم و  ناهفصا  رد  مهدزای  نرق  رد  هسردم  نیا  يودهم ] ]

نیدـباعلا نیز  یـضاق  هداوـن ي  رقاـب  ازریم  دـسیون : یم  هحفـص 175 )  ) دوـخ هرکذـت ي  رد  دـلوت 1027 )  ) يدابآرـصن رهاط  ازریم 
لیـصحت رد  تسا  یلـضاف  حـلاص و  لباق ، ناوج  شا  هداون  رقاب  ازریم  .تلیـضف  حالـص و  لاـمک  رد  دوب  هکراـبم  درم  هک  تسیزیربت 

باب هدومن و  نیسح  اقآ  یماّلع  ناگدنب  تمدخ  زا  مولع  هدافتسا  .تسا  تالامک  عماج  مولع و  رقاب  هک  اقح  هدومن  رایسب  یعس  مولع 
دوب شموحرم  دج  اب  هک  یقیرط  هب  هزرابت  تشوگ  مدنگ و  میـسقت  هیبطق و  هسردم  سیردت  هدوشگ ، يو  رب  ناشیا  تیاده  هب  قیفوت 

هناگتفه سرادـم  وزج  هسردـم  نیا  هکنآ  لامتحا  دـیوگ : هدـنراگن  .تسرایعم  شا  هقیلـس  امعم  راعـشا و  مظن  رد  تسوا و  اب  لاحلا 
دابآ سابع  کلهتسم و  هلحم ي 
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.تسا يوق  یلیخ  دشاب  یم 

216 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نارگ هساک  هسردم   106

يوفص تخاس : لاس 

نیشن هبلط  اجرباپ و  تیعضو :

ناهفصا نامسیر  رازاب  سردآ :

نارگ هساک  هلحم ي  رد  سیسأت  يراذگ : مان  ّتلع 

نونکا مه  هک  نابرع » گرزب  رازاب  زا  بعشنم   » ناهفصا نامـسیر  رازاب  رد  عقاو  نارگ  هساک  هسردم  يانب  ناهفـصا ] گنهرف  خیرات  ]
لاس هب  یناتسدرا  کلملا  میکح  هب  روهـشم  ینیـسحلا  ینـسحلا  يدهم  دّمحم  ریما  دنمجرا  لضاف  تمه  هب  دشاب  یم  نیـشن  هبلط  زین 

يراصنا يرباج  موحرم  .تسا  هدیسر  مامتا  هب  هدوب ) يوفص  نامیلس  هاش  تنطلس  لاس  نیرخآ  اب  فداصم  هک   ) يرمق يرجه   1105
نیا رد  هک  هدروآ  یحرش  دروآ  مین  نارگ و  هساک  نیـسردم  یناتـسدرا و  کلملا  مکح  هب  عجار  ير » ناهفـصا و  خیرات   » باتک رد 
دوش یم  ضیرم  هاشداپ  رتخد  اقافتا  .هتشاد  یبطم  هاش  بیز  گنروا  دهع  هب  ناتسودنه  رد  کلملا  میکح  دوش : یم  هصالخ  تارابع 
شنز میکح و  هب  دـبای  یم  يدوبهب  نوچ  دزادرپ و  یم  وا  هجلاعم  هب  کلملا  میکح  دـنوش ، یم  زجاع  يو  هجلاـعم  زا  دـنه  ياـّبطا  و 

كالما دوش  یم  انب  ود  نیا  جرخ  هک  یلوپ  لداعم  درک و  انب  ار  دروآ  مین  هسردم  شرسمه  دشخب و  یم  رایـسب  زیاوج  مگیب ) بنیز  )
.دننک یم  هسردم  ود  نیا  فقو  هدیرخ  یتالغتسم  و 

نامتخاس هک  تساه  هبیتک  فورعم  روهـشم و  ناطاطخ  نارامعم و  ناداتـسا و  مان  رکذ  یخیراـت  هسردـم  نیا  رگید  تایـصوصخ  زا 
رب ار  نآ  يرنه  ینیئزت و  ياهراک  هسردم و 

217 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.دروخ یم  شچ  هب  یتیعضو  نینچ  هباشم  یناتساب  راثآ  رتمک  رد  دنا و  هتشاد  هدهع 

طوطخ و عاونا  یلخاد ، ردرس  هبیتک  یلامش ، ناویا  يرب  چگ  ردرس  یخیرات  هبیتک  عّونتم  ياه  حرط  يراک ، یـشاک  تانیئزت  هب  عجار 
«. دوش هعجارم  ناهفصا » یخیرات  راثآ  هنیجنگ   » باتک هب  هسردم  ییانب  ینامتخاس و  تاصخشم  ریاس 

نیا رد  اه  ناویا  قاط  مابخر  نارگ : هساک 
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نیا یشاک  تانیئزت  .دهد  یم  ناشن  يزاسامن  رد  ار  ناویا  رب  رامعم  دیکأت  هویـش  نیا  تسا  رت  عفترم  نحـص  مابخر  یقبام  زا  هسردم 
(. قاور هلجم   ) تسا هدش  هداد  بابسآ  رجآ  اب  هسردم  نیا  یقرش  لامش  ناویا  يراک  سنرقم  .تسا  قّرعم  هویش  هب  هسردم 

هتشون يرجآ  هنیمز  رب  یکشم  دیفـس و  یگر  هس  یکـشم  یئانب  طخ  هب  هسردم  يدورو  رد  يالاب  لیذ و  رد  یخیرات :] راثآ  هنیجنگ  ]
.تسا هدش 

هّلل دمحلا  هّللا و  ناحبس   » تسا هدش  هتشون  لیذ  ترابع  رجآ  هنیمز ي  رب  يا  هزوریف  ییانب  طخ  هب  ردرـس  نیفرط  ياهوکـس  يالاب  رد 
« میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  ربکا و ال  هّللا  هّللا و  الا  هلا  و ال 

یلع دّمحم و  هّللا ، یماسا  هدـنکارپ  روط  هب  و  هضیرف » ملعلا  بلط   » هدـش هتـشون  یعلـض  راهچ  لکـش  کی  رد  لغب  تشپ ، فارطا  رد 
مان گنر  يدروجال  یشاک  هنیمز  رب  دیفس  قیلعتسن  طخ  هب  نارگ  هساک  هسردم  ردرس  نیفرط  رد  لیطتسم  عبرم  لکش  هدش و  هتـشون 

يدهشم ینیسح  نسحم  دّمحم  هسردم  يانب  راکرس  کیب و  یلع  داتسا  دنزرف  نموم  دّمحم  داتسا  هسردم ي  ردرس  هدننک ، انب  داتـسا 
.دروخ یم  مشچ  هب 

رب گنر  زمرق  ییانب  طخ  هب  عبرم  لکـش  راهچ  رد  تسا  هنیرق  یلامـش  ناویا  اب  هک  هسردـم  یلخاد  ردرـس  راطق  ياهنـسوس  لخاد  رد 
ردرس رد  هدنزاس  داتسا  مان  دیفس  هنیمز  رد  یکشم  ثلث  طخ  هب  لیطتسم  عبرم  لکش  ود  رد  هدش و  هتشون  يراعشا  دیفس  هنیمز 

218 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هدش  هتشون  یلخاد 

« هدش یشاقن  دیفس  هنیمز  رب  گنر  يدروجال  ثلث  طخ  هب  یلامش  ناویا  هنیرق   » نارگ هساک  هسردم  یلخاد  ردرس  رد  مه  يا  هبیتک 

: نارگ هساک  هسردم  یلامش  ناویا  يرب  چگ  هبیتک 

ثلث طخ  هب  نارگ  هساک  هسردم  یلامش  ناویا  فارطا  رد 
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.دراد دوجو  ییاه  هبیتک  يرمق  يرجه  لاس 1103  خّروم  هّللا و  دبع  نب  رفعج  ملق  هب  يا  هوهق  هنیمز  رب  دیفس 

هزادنا رد  داعبا  رظن  زا  دشاب و  یم  هنیزهرپ  تانیئزت  لصفم و  يا  هشقن  ياراد  هسردم  نیا  .تسا  هرجح  یس  اب   41 هسردم 41 * داعبا 
هیلیعامـسا هیلالج ، دابآ ، سمـش  دننامه  یـسرادم  اب  تانیئزت  بسانم  عّونت و  یهداج و  شیاجنگ و  حلاصم  نامتخاس ، هویـش ي  اه ،

یم هدافتسا  هناخزامن  ناونع  هب  دنتخاس و  یم  یبارحم  ار  هلبق  تمـس  ناویا  هناخزامن  داجیا  يارب  هسردم  نیا  رد  .تسین  هسیاقم  لباق 
طخ هب  هسردـم  ردرـس  یخیرات  هبیتک  .تسا  هدـش  لوذـبم  یـصاخ  هجوت  اه  ناویا  نیا  تانیئزت  رب  هناخزامن  تیمها  تلع  هب  هدـش و 

لاس 1105. خروم  لاجر و  هّللا  دبع  ملق  هب  يدروجال  هنیمز  رب  قرعم  دیفس  یشاک  اب  ثلث 

.دراد رارق  هنهک  نادیم  فلخ  رد  - 

میکح هب  بقلم  يدهم  دّمحم  ریم  .تسا  عقاو  نامـسیر  رازاب  رد  يوفـص  نامیلـس  هرود  ياهانب  زا  هدوب و  نیـشن  هبلط  هسردـم  نیا  - 
.تسا هتخاس  .ق  .ه  رد 1105  ار  نآ  هک  تسا  نآ  یناب  کلملا 

219 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناّرک هسردم   107

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

: تیعضو

نارهاک ففخم  نارهک  مان  هب  دابآدمحا  هلحم ي  قرش  سردآ :

هدش ثادحا  هسردم  نارهک  ای  ناّرک  هلحم  رد  کلملا  ماظن  هجاوخ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد مان  نیمه  هب  زونه  هک  دشاب  یم  ناهفـصا  یمیدـق  تالحم  زا  دـنمان  یم  نارهاک  ففخم  نارهک  ارنآ  یخرب  هک  نارک  يودـهم ] ]
یم مجنپ  نرق  دودـح  ات  مالـسا  هّیلوا ي  نورق  رد  نیثّدـحم  زا  يداـیز  هّدـع ي  لـحم  نیا  رد  .تسا  فورعم  دابآدـمحا  هلحم  قرش 

ماـظن هجاوخ  هک  هدوب  يا  هسردـم  دـسیون : یم  ناّرک  هسردـم  ناونع  تمـسق  رد  ص 45 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » فلؤم .دنا  هتـسیز 
دوب هدرک  انب  ناهفصا  ناّرک  هلحم  رد  یسوط  کلملا 
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: دنـسیونب هکلب  دنـسیونن ، ار  یعفاش  مان  هسردم  برد  يالاب  رب  هک  دوب  هدرک  ررقم  تشاد ، بّصعت  هب  رما  بهذم  رد  هجاوخ  نوچ  و 
ناهفصا هیماظن  نامه  هسردم  نیا  تسا  نکمم  و  مالسإلا » يردص  همئألا  یمامإ  نیمامالا ، باحصا  یلع  فقو  »

220 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

راثآ  » فلؤم .دوش  عوجر  هیماظن  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دشاب  یمن  يدـیدرت  تسا  هیماظن  نامه  هسردـم  نیا  هکنیا  رد  دـشاب و 
ياهتمـسق زا  .تسا  هدومن  رکذ  ار  هلحم  نیدب  بوسنم  نادنمـشناد  نیثّدـحم و  فیراعم  زا  رفن  هدزناپ  مان  ص 259 ) « ) ناهفصا یلم 

هدرب مان  باتک  رد  ار  نوشوج  هچوک  و  نیبیطا » همئا   » ناشورف شرف  نادیم  .تسا  هدوب  خـیّطبلا  راد  هلحم  وزج  هک  هلحم  نیا  فورعم 
.دنا

دوش یم  هتفگ  ناهفصا و  رد  تسا  يا  هلحم  فاّحص  نزو  رب  ناّرک  هک : هدمآ  ص 153 ) « ) نیئان مدرم  ياهنادناخ  باسنا   » باتک رد 
قباطم ناراک  غاب  .تسا  هتـشاد  رارق  هلحم  نیا  رد  تسا و  ناهفـصا  یخیرات  ياهغاب  زا  یکی  مان  هک  هدوب  ناراک  هملک  نیا  لـصا  هک 

.تسا هدوب  یلعف  يوجاوخ  هلحم ي  دودح  دور  هدنیاز  هناخدور  رانک  رد  ناسیون  خیرات  نادنمشناد و  قیقحت 

221 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رسک هسردم   108

يوفص هرود ي  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دور هدنیاز  هناخدور  لامش  رد  اّنب  فسوی  خیش  هلحم  رد  سردآ :

مولعمان يراذگ : مان  ّتلع 

تسا و هدنام  یقاب  نآ  زا  قاطا  نیدنچ  هسردم و  طایح  لبق  لاس  لهچ  دودح  ات  هتـشاد و  رارق  فسوی  خیـش  هلحم ي  رد  يودهم ] ]
هناخ نیا  کلام  نیرخآ  .تسا  هدـمآرد  ینوکـسم  هناـخ ي  تروص  هب  دـیدرگ و  فّرـصت  ناـگیاسمه  زا  یخرب  هلیـسو ي  هب  ادـعب 

.تسا هدوب  تاجن  رقاب  دّمحم  دّیس  رتکد  موحرم 

222 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نیّرز رمک  هسردم   109

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :
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هنهک نادیم  سردآ :

.تسا هدوب  يوفص  مرح  ناوناب  زا  یکی  يراذگ : مان  ّتلع 

مامح و هنهک » هیرصیق   » نآ زا  رتالاب  دیوگ : هنهک  نادیم  هلحم ي  نایب  حرش و  نمـض  ص 81 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش  يودهم ] ]
یم رهـش  نیا  دابآ  دـجاسم  زا  رومعم و  ـالعف  نیّرز  رمک  دجـسم  .دـنناوخ  یم  نیّرز » رمک   » ار هس  ره  هک  تسا  يدجـسم  هسردـم و 

.دومن یم  تماما  تمکح  رـصان  مساقلا  وبا  ازریم  جاح  موحرم  دـنزرف  هداز  بیبط  دّـمحم  ازریم  جاح  موحرم  اـهلاس  نآ  رد  دـشاب و 
.دیدرگ نوفدم  یسلجم  هماّلع ي  هعقب ي  ناویا  رد  تافو  زا  سپ  هدوب و  نیفّنصم  نیفلؤم و  املع و  زا  هیلاراشم 

223 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هلک هلامج  هچوک  هسردم   110

مود سابع  هاش  نامز  رد  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

هلک لامج  هلحم  رد  سردآ :

.تسا هدوب  نآ  يادخدک  هلک  لامج  مان  هب  یصخش  هک  يا  هلحم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

پچ فرط  ریزو » ماـمح  هچوک   » میوـش یم  جراـخ  هک  هچوـک  نیا  زا  دـسیون : یم  ص 112 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  يودـهم ] ]
زا هک  تساجنآ  رد  ابیز  یخاک  زین  تسا و  دـنلب  هراـنم ي  ود  نآ  ردرـس  هک  تسا  يا  هسردـم  نآ  رد  تسا و  هلاـمج  اـقآ  هچوک ي 

دـشاب اغآ  تخب  ناطلـس  هربقم ي  تشدرد و  هسردم  هسردم ، نیا  زا  ندراش  دارم  دیاش  دنیوگ  یم  .تسا  رهـش  ياهخاک  نیرتگرزب 
هچوک هسردم   ) هسردم ود  نیا  هدنراگن  رظن  هب  .دش  دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  دـنک ) یمن  يرکذ  هربقم  نیا  زا  هچرگ  )

: دنتسه یکی  ریز  لیالد  هب  تشدرد ) هسردم  هلامج و 

.دشاب یم  تشدرد  هلحم  رد  هسردم  نآ  دنسیون و  یم  هلامج  هچوک  رد  ار  هسردم  نیا  لحم 

.تسا هدوب  رکذ  هتسیاش  هکنآ  لاح  دنک و  یمن  هربقم  هب  يا  هراشا  چیه 

224 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هنهک هّیرصیق ي  نابرع و  هچوک  سرادم   111

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :
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دیدج هرابیوج  هلحم  ای  هنهک  هیرصیق  نابرع ، هچوک  سردآ :

نابرع هچوک  هنهک و  هیرصیق ي  هلحم  رد  نتشاد  دوجو  تلع  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

ياراد هلحم  نیا  دسیون : یم  دنک  یم  یفّرعم  ار  ناهفصا  میدق  هیرـصیق  هک  نآ  زا  دعب  ص 81 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش  يودهم ] ]
ندراش .تساج  نآ  رد  اهیدوهی  مانب  زین  يا  هچوک  اهیناتـسدرا و  يارـسناوراک  اهنآ  نیرت  فورعم  هک  تساهارـس  ناوراک  سرادم و 

هربقم ناتسربق و  هب  سپـس  دهد و  یمن  تسد  هب  اهنآ  قیقد  لحم  اهنآ و  یماسا  سرادم و  زا  يرگید  عالطا  بلاطم  نیا  نایب  زا  سپ 
یم سّدقم  ار  ناکم  نآ  لیعامسا ، لامک  ربق  ببـس  هب  ناهفـصا  مدرم  هک  دراد  یم  راهظا  دزادرپ و  یم  لیعامـسا » نیدلا  لامک   » ي

.دنناد
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.دشاب یلعف  يوجاوخ  لحم  رد  دیاب  هسردم  نیا  اذهیلع 

225 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نانک چگ  هسردم   112

يوفص تخاس : لاس 

ص225 يودهم ؛  قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا  بیرخت  تیعضو :

هنهک نادیم  سر :

یناب مان  يراذگ : مان  ّتلع 

راهچ هنگنز  ناطلـس  هچوک  کیب و  دوصقم  لادوگ  هلاچ  نیمه  کیدزن  دـسیون : یم  ص 80 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  يودهم ] ]
مامح اهنآ  نیرت  فورعم  دراد و  يدّدـعتم  ياه  ماّمح  هک  تسا  ناردارب  ود  یکمن و  نارگـسم و  اـهریگ و  قرع  ماـنب  گرزب  هچوک 

ارسناوراک ود  .تسا  هدوب  دوخ  رصع  رّجحتم  ياملع  زا  یکی  هک  تسا  نآ  یناب  مان  تبسانم  هب  نآ  هیمـست  هجو  تسا و  ملاع  هجاوخ 
نیعم ابیرقت  هسردم  نیا  عوقو  لحم  ندراش  تارابع  لقن  اب  .دـنعقاو  مه  کیدزن  راّصع » دوصقم   » نانک و چـگ  مسا  هب  هسردـم  ود  و 
خیرات : » لثم ییاه  باتک  رد  ور  نیا  زا  .میرادـن  نآ  زا  یعالطا  العف  و  دوب ، ریاد  ناهفـصا  رد  مهدزای  نرق  رد  هسردـم  نیا  .دـیدرگ 
.دنا هدرک  دییأت  يوفص  دهع  رد  ار  یسرادم  نینچ  دوجو  ندراش ، لوق  نیا  هب  دانتسا  اب  ناریا » سرادم  خیرات   » و ناهفصا » گنهرف 

226 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

زوگلگ هسردم   113

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

خیّطبلا راد  هّلحم ي  سردآ :

یسوط کلملا  ماظن  هجاوخ  يراذگ : مان  ّتلع 

نییعت ار  نآ  ّلحم  هدش و  هدرب  نآ  زا  یمسا  ندراش  همانرفس  رد  نوچ  نکل  تسین  ام  باتک  هب  طوبرم  هسردم  نیا  هچرگا  يودهم ] ]
: دیوگ خیّطبلا  راد  هسردم  هّیرفعج و  هسردم  رکذ  زا  سپ  هحفص 75 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش  .دیآ  یم  نایم  هب  نآ  رکذ  هدومن ،

دراد رارق  نآ  رانک  رد  زوگلگ  هسردم  مان  هب  تسا  يا  هسردم  هتفرگ و  رارق  مامح  کیدزن  هک  میسر  یم  خیّطبلا  راد  هسردم  هب  سپ 
.میسر یم  دابآدمحا  ياهلاچخی  هب  سپس  و 
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227 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هکرابم هسردم   114

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

یچقوط هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  یناث ) سابع  هاش  نامالغ  زا   ) كرابم اغآ  نآ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

، ددرگ یم  متخ  ریـشم  نابایخ  هب  بعـشنم و  ظفاح  ناـبایخ  زا  هک  یناـبایخ  ياـهتنا  رد  راـهبلگ  هلحم  رد  ناهفـصا ] گـنهرف  خـیرات  ]
نآ هک  هدوب  یمیدق  يا  هسردم  قباس  رد  ناتسبد  نیا  لحم  دوش ، یم  هدیمان  سومان »  » ناتسبد هک  تسا  دوجوم  يا  هنارتخد  ناتـسبد 
مرح نامالغ  زا  ایوگ   ) مان كرابم  اغآ  نآ  یناب  هّیوفـص و  نامز  ياهانب  زا  هسردم  نیا  .دنا  هدیمان  یم  هکرابم  ای  كرابم  هسردـم  ار 

هدـش و فیرحت  مک  مک  هک  هدوب  كرابم  اغآ  نآ  یناـب  مسا  بساـنم  هب  هسردـم  هیمـست  هجو  .تسا  هدوب  یناـث ) ساـبع  هاـش  يارس 
هد ياراد  لیطتـسم و  لکـش  هب  هسردـم  نیا  .تسا  هتـشاد  دوجو  هسردـم  نالاد  رد  زین  كرابم  اغآ  ربق  تسا و  هدـش  هدـیمان  هکرابم 

ماگنه یسمش  لاس 1313  رد  .دوب  نآ  فرط  ود  رد  هچغاب  ود  طسو و  رد  یکچوک  ضوح  ینید و  مولع  باّلط  يارب  هرجح  هدزناـپ 
هتشاد تنوکس  نآ  رد  هبلط  رفن  دنچ  هسردم  نیا  زا  یمشاه  ردص  موحرم  دیدزاب 
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يور هک  هّیوفص  هرود ي  طساوا  هب  طوبرم  یگنر  یتشخ  ياه  یشاک  زا  هسردم  ردرـس  .دنا  هدوب  لوغـشم  ینید  مولع  لیـصحت  هب  و 
-1214 خیرات 1213 - هب  یئاهراگدای  هسردـم  نالاد  رد  .تسا  هدـیدرگ  نییزت  دوب ، هدـش  هداد  تنیز  هتـشون و  نآرق  زا  یتایآ  اهنآ 
رد 17 هک  ینالیگ  ناخ  رگـسع  موحرم  باون  راکرـس  هجاوخ  رابتعا  اقآ  موحرم  تاـفو  خـیرات  هلمج  نم  تشاد  دوجو  يرمق   1215

هتشون هدرک  توف  يرمق  مرحم 1213 

228 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

خیـش موحرم  .دـیدرگ  انب  یناتـسبد  نآ  لـحم  رد  بارخ و  گـنهرف  هرادا  فرط  زا  هسردـم  نیا  یـسمش  لاـس 1313  رد  دوب : هدـش 
نآ بنج  هک  يرـصتخم  دجـسم  هکرابم و  هسردم  دسیون : یم  نینچ  نآ  هرابرد ي  هدیمان و  هکرابم  ار  هسردـم  نیا  يراصنا  يرباج 

کی بیرق  بقع  ياضف  اب  هتـشگ و  لّدـبم  دـیدج  دجـسم  هب  زورما  هتخاس و  هدوب  نامیلـس  هاش  مالغ  هک  یماـن  كراـبم  ار  نآ  دوب ،
.دراد نیمز  بیرج 

یم ناهفـصا  ياه  هناخ  بتکم  ناـیب  نمـض  ص 71 ) « ) ناهفـصالا  » هب موسوم  ناهفـصا  خـیرات  باتک  رد  باـنج  موحرم  يودـهم ] ]
یم سرد  اجنآ  رد  لـصحم  دادعت 20  دراد و  رارق  هکرابم  هسردـم  رد  یچقوط  هلحم ي  رد  نیـسحلا  دـبع  ازریم  اقآ  بتکم  دـسیون :

هسردم يرمق ) ینعی 1342   ) ناهفـصالا باتک  فیلأت  لاس  ات  هتـشاد و  رارق  یچقوط  رد  هسردـم  نیا  تفگ  دـیاب  نیارباـنب  .دـنناوخ 
.تسا هدوب  هدافتسا  لباق  هتشاد و  دوجو 

کیدزن ینامرک  هچوک   ) راهبلگ هّلحم ي  رخآ  رد  كرابم ) اقآ   ) هّیکرابم هسردم  زا  ریغ  هسردم ، نیا  هتبلا  هعیش ،] هیملع  ياه  هزوح  ]
.دنک یم  دای  هناگادج  زین  راهبلگ ، هّلحم  هکرابم  هسردم  زا  بانج ، موحرم  اریز  دشاب ، یم  ریشم ) نابایخ 

229 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیکرابم هسردم   115

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ظفاح نابایخ  راهبلگ  هلحم  سردآ :

كرابم اقآ  ربق  يراذگ : مان  ّتلع 
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.تسا هتشاد  رارق  هسردم  نالاد  رد 

« هاوّرلا عماج   » باتک دوب و  نکاس  نآ  رد  یلیبدرا  یلع  نب  دّمحم  جاح  اهلاس  .تسا  ناهفـصا  رد  يوفـص  دهع  سرادم  زا  يودهم ] ]
ناـگمه دـندید  ار  نآ  ناـمز  ياـملع  نادنمـشناد و  دیـسر و  ماـمتا  هب  شباـتک  نوچ  هدومرف و  فیلأـت  شور  نیرتهب  هب  اـجنآ  رد  ار 

، دسیونب ار  نآ  تساوخ  یلیبدرا  دّمحم  جاح  موحرم  یتقو  .داد  ار  نآ  خاسنتسا  روتسد  يوفص  نامیلـس  هاش  هکیروط  هب  دندیدنـسپ ،
هبطخ ي زا  یتمـسق  كّربت  ناونع  هب  مادـک  ره  دومن و  توعد  هّیکرابم  هسردـم  رد  شیوخ  هرجح ي  رد  ار  نامز  ياـملع  زا  یعمج 

(. دوش عوجر  زین  كرابم  اقآ  هسردم  هب   ) هتشون ار  باتک  لوا 

230 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نآ یناریو  رب  زور  هب  زور  روما ، يایلوا  یگقالع  یب  هطـساو ي  هب  دنتـشاد ، تنوکـس  نآ  رد  باّلط  زا  نت  دنچ  هک  هیکرابم  هسردـم 
ناتسبد 17 نیا  نسماط ، فقسا  هشقن  اب  درک و  ناتسبد  نتخاس  هب  عورش  لاس 1313  رد  ناهفصا  فراعم  هرادا  هک  نیا  ات  دش  هدوزفا 

.دراد رارق  قرعم  یشاک  اب  نامتخاس  يانب  خیرات  فراعم و  راعش  ناتسبد ، مان  نآ  ردرس  رد  .دراد  نلاس  کی  قاطا و 

یماظن میکح  یتلود  ناتسبد : مان 

231 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیمّرحم هسردم   116

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

دابآدزی هلحم ي  سردآ :

.تسا هدوب  یفص ) هاش  یلگوس  رتهم و   ) مرحم هجاوخ  نآ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

مشش تسیب و  رد  .تسا  هدوب  ناهفـصا  رهـش  رد  هحفـص 42 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » باتک فلؤم  لقن  هب  انب  هسردم  نیا  يودـهم ] ]
نیا دوجو  ذـخأم  هدرب  مان  باتک  مرتحم  فلؤم  .تسا  هتـشاد  تماقا  نآ  رد  یلبج  ینغلا  دـبع  نب  دّـمحم  لاس 1108  لوالا  يدامج 

هلحم ي هچخیرات   » باتک ار  هسردم 
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.تسا هدشن  یفرعم  يا  هسردم  نینچ  هدرب ، مان  باتک  رد  هکنآ  لاح  و  دنک ، یم  رکذ  هحفص 30 ) « ) وجاوخ

ابیز رایسب  يا  هناخ  تسا  هدوب  یفص  هاش  یلگوس  رتهم و  هک  مرحم  هجاوخ  رـصق  دسیون : یم  هحفص 74 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش 
زونه هناخ  نیا  ردرـس  (. ] تاملظ هیکت  دجـسم  نامه   ) دـنمان یم  کـیب  دوصقم  ارنآ  هک  تسا  يدجـسم  تسار  تمـس  رد  و  تسا ] ]
ردان ازریم  مان  هب  دوب  نکاس  اجنیا  رد  ناطلـسلا  ّلظ  نیمودـخم  زا  یکی  البق  هدـمآرد و  يراجت  ناـکد  تروصب  یتشه  تسا و  یقاـب 

[ .درک یم  هجوت  بلج  ابیز  رایسب  قیلعتسن  طخ  اب  نیّلضملا » يداه  ای  : » هلمج ردرس  یناشیپ  رد  ناخ و 

لحم ندراش  ترابع  لقن  اب  .دراد  ترهش  شمان  هب  هتخاس و  وا  دوخ  هک  تسا  ییارس  ناوراک  هسردم و  مرحم  هجاوخ  هناخ  کیدزن 
.دیدرگ نیعم  تاملظ  هیکت  دجسم  بنج  رد  هّیمّرحم  هسردم 

232 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیوضترم هسردم   117

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

موحرم ییادـها  ياه  باتک  تسرهف  هحفص 2312  هدزای  دلج  زا  لقن  هب  ناهفـصا » یخیرات  راثآ   » باتک دنمـشناد  فلؤم  يودهم ] ]
مان سیـسأت و  خیرات  زا  اّما  .تسا  هدوب  ریاد  ناهفـصا  رهـش  رد  خیرات 1111  رد  هسردم  نیا  دسیون : یم  نارهت  هاگـشناد  هب  هوکـشم 

.تسین تسد  رد  یعالّطا  هنوگ  چیه  نآ ، يدوبان  خیرات  ای  انب و  رگید  تاّیصوصخ  یناب و 

233 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

میکح دجسم  هسردم   118

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دّیس دجسم  نابایخ  سردآ :

یناسارخ میکح  داوجلا  دبع  اّلم  دنوخآ  نآ  رادمان  گرزب و  سردم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 
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هلمج نآ  زا  دـنا  هدومن  یم  تنوکـس  نآ  رد  ینید  نایوجـشناد  باّلط و  یهاـگ  هک  تسا  یتارجح  ياراد  میکح  دجـسم  يودـهم ] ]
تاداس زا  حتفلا  وبا  هاش  دلو  یلولا  وبا  هاش  تلخ  ءاقبلا  وبا  ازریم  : » دسیون یم  ص 116 )  ) دوخ هرکذت ي  رد  يدابآرصن  رهاط  ازریم 

راشم تسا ، ناخ  بّرقت  تلخ  یقت  دّمحم  ازریم  هناخ  رد  ناشیا  هریـشمه ي  نوچ  دـمآ  ناهفـصا  هب  نارود  نیا  رد  .دـنیوقربا  بیجن 
دعب هدومن  هناخ  هب  فیلکت  ار  هیلا 

234 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناتسبش تشپ  رد  تسا .» لوغشم  لیصحت  هب  ناکم  نآ  رد  لاحلا  هتفرگ ، هرجح  ناخ  برقت  دجسم  رد  هدشن  یضار  رایـسب  یعـس  زا 
یقت دّمحم  ازریم  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یکی  هدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  هزاغم  رجأتسم  هک  دوب  ربق  هس  اهناکد  يوتسپ  رد  میکح  دجـسم  یلامش 

خیرات گنـس و  نودب  روبق  .دشاب  یم  ءاقبلا  وبا  ازریم  نیمه  هب  طوبرم  ارهاظ  یموس  شا و  هجوز  ربق  يرگید  دوواد و  میکح  دـنزرف 
.دنا هدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  البق  هک  هدوب  سیفن  ياه  گنس  ياراد  ربق  هس  ره  دننک  یم  لقن  هک  يروط  هب  هدوب و 
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هب 90 بیرق  نس  هب  لاس 1263  رد  یفوتم   ) هوعدلا باجتـسم  یقت  دّمحم  دّیـس  موحرم  هسردم  نیا  تارجح  نینکاس  زا  رگید  یکی 
.دشاب یم  یسابلک  یجاح  موحرم  ّصاوخ  زا  یگلاس )

.تسا هتشاد  تنوکس  وجاوخ  هلحم  رد  هدوب و  هیقف  بیدا و  دهاز و  لضاف و  ملاع و  هیلا  راشم 

235 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یشابرادلعشم هسردم   119

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

رتنالک جاح  هچرازاب  ظفاح و  نابایخ  دودح  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

ینامرک و نابایخ  دودح  هسردم  نیا  لحم  ارهاظ  .دنک  یم  نییعت  ار  هسردـم  نیا  لحم  دودـح  دوخ  همانرفـس  رد  ندراش  يودـهم ] ]
.میدش رکذتم  البق  هک  دشاب  هیکرابم  هسردم  نامه  هک  دنا  هداد  لامتحا  یخرب  هدوب و  رتنالک  جاح  هچرازاب 

.تسین تسد  رد  یعالطا  نیا  زا  رتشیب  شنامتخاس  یناب  نآ و  لحم  هسردم و  نیا  زا 

236 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نوتاخ هکلم  هسردم   120

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

هدش بیرخت  تیعضو :

رکشل رازاب  سردآ :

نوتاخ هکلم  نآ  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

فلؤم اریز  تسا  هدوب  رومعم  ناهفصا  رد  ( 599  ) رودصلا هحار  فیلات  نامز  رد  نوتاخ  هکلم  هسردم  هداز ] ناطلس  نیـسح  باتک  ]
هزورما هک  اجنیا   ) رکـشل رازاب  هب  ناهفـصا ، رد  هک  دـندوب  مزع  نآ  رب  هاشکلم ، تافو  زا  شیپ  و  : » دـسیون یم  يدـنوار ) رکبوبا   ) نآ

مان هب  دوش  یم  هتخاس  هسردم  نیا  هک  هاگنآ  و  دنناشنب .» اجنآ  ار  وا  دـنزاسب و  یمرح  هفالخلا و  راد  تسا ) نوتاخ  هکلم  هسردـم ي 
هدید ّتیعمجرپ  دابآ و  ار  نآ  يدنوار  رکب  وبا  نیدـلا  بطق  لاس 599 )  ) باتک فیلأت  نامز  ات  لقاّدح  تسا و  هدش  هدـیمان  نآ  یناب 
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.تسا

237 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یتوکشم هیملع  هسردم   121

رصاعم تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

نازوخ دابآ ، سمش  سردآ :

یتوکشم یلع  خیش  جاح  نآ  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

ترضح يراوگوس  يرادازع و  هماقا ي  تهج  ییاه  هیکت  رهشنویامه )  ) هدس رهش  عباوت  زا  نازوخ  دابآ  سمـش  لحم  رد  يودهم ] ]
رطع  ) يدرجورب یبحم  اقآ  جاح  موحرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  تایح  نامز  رد  هک  هتـشاد  دوجو  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیس 

هدروآرد و هسردم  تروصب  ار  نآ  یتوکشم  یلع  خیش  جاح  مالسالا  هّجح  ناشیا  رضحم  زا  هزاجا  بسک  اب  فیرشلا ) هعجـضم  هّللا 
هیکت هّینیسح و  ناونع  لحم  هدش و  يرادازع  هماقا ي  اجنآ  رد  لبق  تاونـس  لومعم  قبط  هکنآ  طرـش  هب  دومن  انب  یتارجح  نآ  تهج 

باّلط و زا  یعمج  هدـش و  هتخاس  هینوکـشم »  » مان هب  ینید و  هسردـم  تروص  هب  میدـق  هیکت ي  ـالعف  .دـهدن  تسد  زا  ار  دوخ  ندوب 
.دشاب یم  لوغشم  ثحب  سردم و  هب  اجنآ  رد  حوطس  تاماقم و  زا  نیلغتشم 

238 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مگیب میرم  هسردم   122

يوفص تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

وجاوخ هلحم ي  لّوا  یشاقن و  قوسراهچ  ترواجم  سردآ :

.تسا هدوب  یفص  هاش  رتخد  مگیب  میرم  هسردم  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

هناشن ارثکا  دنا ، هدوب  هبارخ  تروصب  هک  هّیوفـص  دهع  زا  هدنامزاب  سرادم  ناهفـصا  رد  لبق  لاس  دنچ  ات  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
یقاب يرثا  چـیه  رگید  میرب ، یم  مان  الیذ  هک  یـسرادم  زا  تسا  دوجوم  نونکا  هک  یـسرادم  زا  ریغ  هنافّـسأتم  تشاد و  دوجو  ییاه 
یفص هاش  رتخد  روتـسد  هب  یـشاقن و  يوسراهچ  ترواجم  رد  هک  هسردم  نیا  .مگیب  میرم  هسردم  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  هدنامن 

هک یماگنه  یتح  هدـیدرگ و  ینوکـسم  ریغ  ینامز  رید  زا  .دوب  هدـش  هداد  صاصتخا  زین  یتافوقوم  نآ  يارب  اـنب و  لاس 1115 ) رد  )
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نیا دیدزاب  تحایس و  يارب  يزاریش  هلودلا  تصرف 
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: دسیون یم  نینچ  نآ  هرابرد ي  دور  یم  هسردم 

يارب هک  یناسک  .دـنتخاس  یم  یلگ ) هرمخ   ) وپات شنالاد  رد  هدراذـگ و  هچب  گس  اهقاتا  یـضعب  رد  رگم  مدـیدن  نآ  رد  هقبط  کی 
تنوکس يارب  یتارجح  نآ  فارطا  رد  هک  دندش  یم  هسردم  نحـص  دراو  يزارد  نالاد  زا  روبع  زا  سپ  دنتفر ، یم  هسردم  ياشامت 

دارفا بحاصت  هب  نآ  تافوقوم  دـش و  ناریو  هسردـم  نیا  هب  هجوت  مدـع  رثا  رد  .دوب  هدـش  انب  یگرزب  ضوح  طسو  رد  ملع و  باّلط 
تشاد و یّصاخ  طیارش  لکشم و  رایسب  هسردم  نیا  رد  لیصحت  .دنا  هدرک  انب  یناتسبد  نآ  لحم  رد  نونکا  دمآرد و 

239 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هسردم یناریو  زا  سپ  ار  نآ  يراک  یشاک  ردرس  نینچمه  تسا و  هدوب  هسردم  همان  فقو  زا  یلاح  حرش  هک  رمرم  یگنـس  حول  رد 
تنوکـس نتفریذـپ و  طیارـش  هسردـم و  روما  هرادا ي  زا  تسا  یتاعالّطا  يواح  اـهحول  نیا  .دـنا  هداد  لاـقتنا  ناتـساب  ناریا  هزوم  هب 

هک تسا  نآ  هسردـم  نیا  رد  لیـصحت  طورـش  هلمج ي  زا  مینک ...« : یم  لقن  اـجنیا  هدـیاف  دـیزم  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  باـّلط 
یقتم و حلاص و  دنوش ...  تساهنآ  تامّدقم  رییغت و  تیریدـم و  هقف و  هک  ینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  هروکذـم  هسردـم  هنکس ي 

.دنراذگن لّفقم  لّطعم و  ار  دوخ  هرجح ي  هدوبن ، ترارش  تلاسک و  تلاطب و  بابرا  هرمز ي  زا  دنشاب و  تعانق  لها  زا  راکزیهرپ و 
رد یقرت  هک  درذـگب  يدـحا  رب  لاس  کی  رگا  دنـشاب و  لوغـشم  تدابع  هعلاـطم و  هثحاـبم و  هب  دوخ  هرجح ي  رد  زور  بش و  هکلب 

هک یتعامج  دیامن و  جارخا  هسردم  زا  تسین  یّقرت  لباق  هک  دوش  سردم  نونظم  دشاب و  هدشن  لمع  ملع و  بسحرب  وا  لاح 
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هـسردم نآ  رد  لاس  جـنپ  زا  هداـیز  دـشاب ، هتـشاد  یّقرت  تیلباـق  دوشن و  نونظم  یقرت و  لـمع  ملع و  بسحرب  لاـس  کـی  ضرع  رد 
یعمج ناشیا  ضوع  رد  هکنآ  ای  دشاب ، رّرضتم  ای  رّذعتم  لاس  جنپ  تدم  زا  دعب  صاخشا  زا  یضعب  تکرح  انایحا  رگا  دنوشن  نکاس 

زا دعب  اّما  لاس ، تفه  ات  شتیاهن  دشاب و  هسردم  رد  رذع  ندـش  فرطرب  ات  هک  دـیاب  دـشابن  رـضاح  هروکذـم ي  تافـص  هب  فصّتم 
لیـصحت دنـشاب  هروکذم  تافـص  هب  فصّتم  هک  رگید  یعمج  هک  دنک  غیلب  یعـس  هکنآ  سّردـم  رب  دورب و  هک  دـیاب  هّتبلا  لاس  تفه 

هب دشاب و  بصاغ  دـنامب  زور  کی  لاس  تفه  زا  دـعب  هک  ره  دـنکن و  لطعم  یلاخ و  ار  اه  هرجح  دزاس و  نکاس  نانیا  ياجب  هدومن 
 ...«. دوش و راتفرگ  لوسر  ادخ و  بضغ 

240 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یملع رقف  هزادنا  هچ  ات  هّیوفـص  هرود ي  رد  هکنآ  یکی  دوش : یم  مولعم  هدـنناوخ  يارب  زیچ  ود  همان  فقو  نیا  رد  ّتقد  هعلاطم و  زا 
ياهباتک ندـناوخ  هدوب ، نآ  فقاو  تنطلـس  نادـناخ  زا  مه  نآ  یناریا  يوناب  کـی  هک  هسردـم  کـی  رد  هک  هتـشاد  دوجو  ناریا  رد 

ظاحل نیا  زا  تسا و  هدـش  هدرمـش  ّهلاض  بتک  ءزج  هدوب ، نایناریا  راختفا  هیام ي  هک  تمکح  هفـسلف و  بتک  هدـش و  عونمم  هفـسلف 
طیارش نیا  اب  هکنآ  رگید  .تسناد  یسراف  تایبدا  ارعش و  طاطحنا  هرود  ار  هیوفص  هرود  دیاب  دنا  هتشون  نیخروم  هک  یتمسق  نامه 

241 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.دناسریم نامز  نیا  رد  ار  ملع  نیبلاط  ترثک  دوخ  نیا  هدش و  یم  هسردم  نیا  رد  لوخد  هب  رضاح  ملع  نیبلاط  زاب  نیگنس 

رب هوالع  هسردم  یناب  مگیب  میرم  يودهم ] ]
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هّللا دـمحب  هک  یلعف » نایناهج  هچوک   » رـصقلا باب  هلحم ي  رد  دوخ  لزنم  کیدزن  رد  تسا و  ياه  سردـم  یناـب  هدرب  ماـن  هسردـم 
.تفرگ ماجنا  اجنآ  رد  یساسا  یتاریمعت  نیدتم  مدرم ، تمه  هب  ریخا  ياهلاس  رد  دشاب و  یم  اجرباپ  رومعم و  زونه 

هدیرخ ار  اج  نآ  .دوب  یفـص  هاش  رتخد  میرم  دنیوگ  تسا و  یـشاقن  وسراهچ  هچرازاب  رد  وجاوخ  هلحم  لوا  رد  مگیب : میرم  هسردم 
.تسا هتخاس  هسردم  و 

242 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیرظان هّیدوصقم ي  هسردم   123

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

هاش دجسم  بنج  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

دوجوم هرامش 3810  هب  یناشاک  ضیف  فیلأت  راکذالا » هصالخ   » باتک زا  يا  هخسن  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  يودهم ] ]
.تسا هدومن  تباتک  هسردم  نیا  رد  .ق  .ه  لاس 1099  یناثلا  عیبر  رد 2  یماطسب  قازّرلا  دبع  نیدلا  ماظن  نب  دیزی  اب  ار  نآ  هک  تسا 

: هّیرظان هّیدوصقم  زا  دارم  ارهاظ  .تسین  یعالّطا  هنوگچیه  هسردم  نیا  زا  رگید 

هاش دجـسم  بنج  هدرب  مان  يوسراهچ  رد  هسردـم  الامتحا  دـشاب و  یم  دوصقم  يوسراهچ  یناـب  ساـبع و  هاـش  رظاـن  کـیب  دوصقم 
.تسا هتشاد  رارق  یساّبع ) عماج  )

243 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هاش کلم  هسردم   124

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

( نارک هلحم   ) دابآدمحا تاغاب  سردآ :

هاش کلم  نفد  لحم  يراذگ : مان  ّتلع 

رد داد  رارق  دوخ  تختیاـپ  ار  ناهفـصا  یقوجلـس - ردـتقم  فورعم و  نیطالـس  زا  یقوجلـس - هاـش  کـلم  هک  نآ  زا  سپ  يودـهم ] ]
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روکذم الـصفم  خـیرات  بتک  رد  نآ  حرـش  هک  دومن  سیـسأت  یناوارف  دـجاسم  سرادـم و  اجنآ  رد  دیـشوک و  نآ  تمظع  يدابآ و 
لاوش 485 هعمج  زور  هاش  کلم  نوچ  دیوگ : یم  فلّسلا » براجت   » زا لقن  هب  ص 238 ) « ) ناهفصا یخیرات  راثآ   » باتک رد  .تسا 

دومحم ترازو  هک  کلملا  جات  شردام  هاش و  کلم  رـسپ  دومحم  سپـس  دندومن و  نفد  هّیزینوش  رد  ار  وا  ادتبا  درم  دادغب  رد  .ق  .ه 
هّللا دمح  نینچمه  دندومن و  نفد  یهاش  کلم  هسردم  رد  دندروآ و  ناهفـصا  هب  ار  ناطلـس  دبلاک  تشگزاب و  دادغب  زا  دوب  هتفای  ار 
یم ص 72 )  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش  .دنک  یم  رکذ  ناّرک  هلحم  ناهفـصا  رد  ار  هاش  کلم  نفدم  هدیزگ » خیرات   » ّفلؤم یفوتـسم 

ار نآ  اقباس  هک  تسا  دابآدمحا  ناّرک » هلحم   » نآ تمسق  نیرت  کیدزن  دسیون :
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راد رانچ  ارهاظ   » رانچاپ هچوک  هلحم  نیا  رد  تسا  هدوب  توت  غاب  نیدـنچ  اجنآ  رد  اریز  .دـنا  هتفگ  یم  تاغاب » هلحم ي   » توت و غاب 
، کلملا ماظن  تبرت  مان  هب  هسردم  کی  دجـسم و  کی  هّللا و  حور  ازریم  مامح  نیدلا و  فیـس  هجاوخ  مامح  دشاب » دوصقم  خـیطبلا 
ماـظن و تبرت  هسردـم  .تسا  يراـج  نآ  رد  یبآ  رهن  تساـجنامه و  رد  زین  وا  نفدـم  هک  تخاـس  يا  هسردـم  مـظعا  ریزو  نـیا  هـچ 

یناب هک  هّیماظن  هسردم  اب  نکل  تسا  یکی  هاشکلم  هسردم 

244 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تبرت هسردـم  زا  يرگید  مان  زین  خـیطبلا  راد  هسردـم  ارهاظ  دوش .) عوجر  هیماظن  هب   ) تسا تواـفتم  هدوب  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  نآ 
.دراد دوجو  زین  دّدعت  لامتحا  هاش و  کلم  هسردم  ماظن و 

245 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رقاب ازریم  هسردم   125

يوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

دابآدیب هلحم ي  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هلجم ي  ) يرئازج هلا  تمعن  دّیـس  هرابرد  هک  يا  هلاقم  رد  يزاجح  دّـمحم  ریم  .تسا  يوفـص  دـهع  یمیدـق  سرادـم  زا  يودـهم ] ]
ودب دنمجرا  یماقم  یسلجم ) همالع  ارهاظ   ) روکذم داتسا  دسیون : یم  ناهفـصا ) پاچ  هام 1313  نمهب  مود ، لاس  هرامش 3 ، رتخاب ،
ازریم هک  هسردم  نیا  رد  زین  لاس  تشه  تّدـم  هدومن ، لوحم  وا  هب  ار  سیردـت  راک  ناهفـصا ، سرادـم  زا  یکی  رد  درک و  ضیوفت 

.دوب سیردت  لوغشم  دوب  نآ  سسؤم  رقاب 

هلحم رد  .تسا  هدومن  هابتـشا  رقاب  ازریم  اب  تسا  یقت  ازریم  هسردـم  یناـب  هک  ار  یقت  ازریم  هلاـقم  هدنـسیون  ارهاـظ  دـیوگ : هدـنراگن 
نامتخاس نیا  یناب  رقاب  ازریم  هک  دراد  لامتحا  .تسا  رومعم  یقاب و  نونک  ات  رقاب  ازریم  دجـسم  مامح و  هچرازاب و  هچوک و  دابآدیب ،

یلو دشاب ، هتشاد  رگید  ییاج  ای  لحم  نیا  رد  زین  يا  هسردم  اه 
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.دشاب یم  هابتشا  انیقی  هسردم  لحم  نیا  رد  يرئازج  هلا  تمعن  دّیس  سیردت 

.تسا هدمآرد  شرورپ  شزومآ و  هرادا  رایتخا  رد  دیدج  هسردم  تروص  هب  هسردم  نیا  هعیش ،] هیملع  ياه  هزوح  ]

246 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يدابآ تلود  یقت  ازریم  هسردم   126

مود سابع  هاش  هرود ي  رد   1071 تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

هّللا دبع  اباب  لباقم  هلامج ، هلحم ي  سردآ :

نآ یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نیا ات  هک  هتـشاد  رارق  هّللا  دـبع  اباب  لباقم  یلع  هاش  مامح  هچوک  رد  هلاـمج  هلحم ي  رد  ناهفـصا  هّیمیدـق ي  سرادـم  زا  يودـهم ] ]
تنوکـس اجنآ  رد  نکـش  بوچ  نسح  خیـش  جاح  موحرم  مان  هب  ّتیناحور  نیـسبلتم  زا  یکی  هدوب و  یقاب  هسردـم  تروص  هب  رخاوا 

هّللا تمعن  دّیـس  موحرم  .تسا  هدروآرد  هناـخ  کـلم و  تروصب  هدومن و  فرـصت  مک  مک  هدوبن  اـجنآ  رد  يا  هبلط  نوـچ  هتـشاد و 
: دیوگ هینامعنلا » راونالا   » باتک رد  يرئازج 

رب دنوادخ  سپ  : » دیوگ یم  هک  اجنآ  ات  درک » دایز  تیذا  ام  هب  هار  رس  میدوب و  يدایز  هدع ي  میدومن و  ترفاسم  ناهفـصا  هب  سپ  »
ارم داتـسرف و  نم  دزن  یـسک  تخاس و  ییا  هسردم  یقت  ازریم  مان  هب  يدرم  مدـش ...  انـشآ  یـسلجم  دوخ  داتـسا  اب  هک  داهن  تنم  نم 

.تشاد رارق  دّمحم  نیدلا  ءاهب  خیش  مامح  کیدزن  هسردم  نیا  داد و  رارق  اجنآ  سّردم 

«. متفگ یم  سرد  اجنآ  رد  ابیرقت  لاس  تشه  تدم  مدش و  نکاس  اجنآ  رد 

مود سابع  هاـش  هرود  رد  لاس 1071  رد  ریما  تلود  رقاب  دّـمحم  دـنزرف  یقت  ازریم  هسردـم  هک  ددرگ  یم  مّلـسم  قوف  تالوقنم  ربانب 
هدوب و یقاب  هسردـم  تروص  هب  رخاوا  نیا  ات  هدوب و  يرئازج  هلا  تمعن  موحرم  اجنآ  سّردـم  نیلوا  هدـیدرگ و  اـنب  ( 1077 - 1052)

ار نآ  هدوب ، نکاس  اجنآ  رد  يزور  هبلط  مانب  هک  نکش  بوچ  نسح  خیش 
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يراک یشاک  هدمع  تمسق  هک  هسردم  ردرس  رخاوا  نیا  ات  هدروآرد و  هناخ  تروص  هب  هدرک و  فّرصت 

247 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

: تسا هدش  هتفگ  هک  نیا  هدنام و  یقاب  دوخ  هیلّوا ي  تروص  هب  دندوب  هتسکش  اهنآ 

رد هکنانچ  .تسا  لصا  نودب  ینخس  هک  تفگ  ناوت  یم  درادن و  لیلد  تسا  فورعم  زین  مگیب » اّوح   » هسردم مانب  یقت  ازریم  هسردم 
دشاب و هتفرگ  رارق  هلحم  نیمه  رد  وا  مان  هب  ییارـسناوراک  بنج  رد  دیاب  مگیب  اّوح  هسردـم  میدرک ، هراشا  مگیب  اّوح  هسردـم  حرش 

یمن ادـص  ار  اهنز  مان  هک  هّیوفـص  نامز  رد  تسا و  هدوب  مگیب  اوح  رهوش  یقت  ازریم  هتـشاد : راهظا  نیطالـس  زا  یکی  هک  هنوگناـمه 
الوا اریز  .ددرگ  یم  راکـشآ  رگید  بلاطم  زا  يرایـسب  دننام  زین  نایب  نیا  هابتـشا  دـندوب  فورعم  ناشرهوش  مان  هب  الومعم  دـندرک و 

هّیوفص دهع  رد  نانز  روضح  مدع  رب  یلیلد  ایناث  .دنا  هدرکن  یفرعم  مگیب  اوح  رهوش  بتک  زا  کی  چیه  رد  ار  ریما  تلود  یقت  ازریم 
.دنک یم  تباث  ار  اعّدا  نیا  فالخ  نانآ  زا  يرایسب  ترهش  درادن و  دوجو 

درادن دوجو  هسردم  تروص  هب  العف  هدوب  سابع  هاش  هرود ي  ياهانب  زا  ارهاظ  هک  یقت  ازریم  هسردم  ریما : تلود  یقت  ازریم  هسردم 
هدید ار  هسردم  نیا  شیپ  اهلاس  یمشاه  ردص  دّمحم  ياقآ  هدنراگن  لضاف  تسود  .تسا  هدش  ینوکسم  هناخ  هب  لیدبت  نآ  ّلحم  و 

همانزور رد  هک  هلاقم  نیا  .دنا  هداد  حرش  طبض و  ار  نآ  رد  دوجوم  هبیتک ي  نآ ، نمض  رد  هک  دنا  هتـشون  نآ  هرابرد ي  يا  هلاقم  و 
: تسا ریز  حرش  هب  هدش  جرد  تشونرس » »

یچ هویگ  هّللا  دسا  خیش  ياقآ  فّرصت  رد  هک  یلحم  رد  هلک » هلامج   » هلحم ي رد  لبق  لاس  دنچ  دراد  رطاخ  هب  هدنراگن 
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دّمحم طخ  هب  نآ  يور  رب  هک  تشاد  دوجو  یـسیفن  هچراپ ي  کی  گنـس  دـش ، یم  هدـناوخ  یقت  ازریم  هسردـم  مان  هب  اقباس  دوب و 
: دوب هدش  يراّجح  دوش  یم  لقن  لیذ  رد  هک  يا  هبیتک  يوفص - رصع  فورعم  طاطخ  یماما - اضر 

باتک بحاـص  فورعم  يریازج  هّللا  تمعن  دّیـس  يارب  يرمق  لاس 1071  رد  ار  هسردـم  نیا  هدوب و  یمان  یقت  ازریم  هسردـم  یناـب 
زاریش زا  تعجارم  ماگنه  هینامعنلا » راونا  »

248 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هدومن  انب  ناهفصا  رد  نطوت  و 

هک هتـشاد  دوجو  یّمهم  هسردم ي  لحم ، نیا  رد  اقباس  هک  دوش  یم  مولعم  هسردم  رد  دوجوم  هبیتک  دّیـس و  راتفگ  زا  بیترت  نیا  هب 
.تسا هدرب  نیب  زا  ار  نآ  ثداوح  تسد  نونکا 

ینوکـسم هناخ  تروص  هب  ار  یقت  ازریم  هسردـم  لـبق  لاـس  ارهاـظ 60  هک  تسا  یماـن  کـیب  نسحلا  وبا  زا  هسردـم  رد  یلعف  ياـنب 
[ ناهفصا یخیرات  راثآ  هنیجنگ  باتک   ] .تسا هدروآرد 

یعقوم رد  یلو  تسا  هناخ  تسین و  هسردـم  تروص  زا  يرثا  رـضاح  لاح  رد  ص 41 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » باتک تاجردنم  ربانب 
طبض هیصلاخ  نیمیـس : هبیط  میود : هسردم  نیلوا  تسا  خیـش  مه  باش و  شخبحرف  هک  نآ  یمان  مان  هس  هب  ار  انب  نیا  هدوب ، ریاد  هک 

هک يروط  هب  تسا  هتفریذپ  نایاپ  هسردـم  يانب  لاس 1071  رد  هک  تسا  هّیـصلاخ  هیبیط  هسردم  دروم  رد  رگید  هتکن ي  دـنا و  هدرک 
تسخن يانب  زا  دعب  هک  تفگ  دیاب  دشاب  تسرد  یترهـش  نینچ  رگا  دنا و  هدناوخ  زین  مگیب » اّوح   » هسردم ار  هسردم  نیا  دنا  هتـشون 

هدش هدناوخ  مه  مان  نیا  اب  اذل  هدمآ  لمع  هب  نآ  رد  یتاریمعت  هدوب - يوفص  دهع  نایارـسمرح  هرمز ي  رد  هک  مگیب - اّوح  فرط  زا 
دنمشناد ار  هبیتک  نیا  .تسا 
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.تسا هتشون  همانزور ) نآ  لوا  لاس  هرامش 21 و 22  « ) تشونرس  » همانزور رد  یمشاه  ردص  دّمحم  دّیس  یفوتم 

249 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نیسح ازریم  هسردم   127

يوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

دابآدیب هچرازاب ي  سردآ :

یناب دنزرف  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا نیشن  هبلط  رومعم و  سرادم  زا  دراد و  رارق  دیـس  دجـسم  برغم  تمـسق  دابآدیب  رازاب  رد  هّیوفـص  دهع  سرادم  زا  يودهم ] ]
رفن ار 40  اجنآ  نینکاس  باـّلط و  ار 25 و  نآ  تارجح  دادـعت  عرذ و   50 ار 45 * نآ  ضرع  لوط و  ناهفـصالا »  » رد بانج  موحرم 

تروص هب  فارطا  ياهارس  ناوراک  نیکاّکد و  زا  شتافوقوم  هدوب و  نیـشن  هبلط  رومعم و  راودا  هیّلک ي  رد  هسردم  نیا  .دسیون  یم 
.تسا هتفر  نیب  زا  نآ  كالما  اّما  یقاب  یلعف  ّتیعضو 

دابآدیب رازاب  رد  تسا ، يوفـص  نامیلـس  هاش  نامز  ياهانب  زا  هک  بلاج  ابیز و  اّما  کچوک  هسردـم  نیا  ناهفـصا ] گنهرف  خـیرات  ]
یمق رجات  اناخ  ازریم  رتخد  مناخ  اسن  تزع  هسردـم  فقاو  یناب و  .تسا  هدـش  اـنب  لاس 1099  رد  دراد و  رارق  دّیـس  دجـسم  کیدزن 

نیح رد  هک  هدوب  يراسناوخ  نیـسح  اقآ  هدهع ي  هب  ادـتبا  هسردـم  تیلوت  .دـیامن  یم  یفرعم  يدـهم  ازریم  ار  دوخ  رهوش  هک  تسا 
ای يو و  دالوا  ّنسا  ای  ملعا  هب  وا  توف  زا  سپ  دّـمحم و  نیدـلا  لامج  اقآ  شرـسپ  هب  تیلوت  رما  دـنک و  یم  توف  ( 1099  ) نامتخاس
زا سپ  هک  تسا  مناخ  اسن  تزع  يدهم و  ازریم  دافحا  ای  دالوا  زا  ارهاظ  نیسح  ازریم  .ددرگ  یم  لّوحم  ناهفصا  لاجر  ياملع  ملعا 

هسردم و ریمعت  يدصتم  ناغفا  هنتف 

250 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هتفای  ترهش  وا  مان  هب  مک  مک  هسردم  هدوب و  نآ  رد  باّلط  ندومن  نکاس 

، يودهم قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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251 ص :

ناخ ازریم  هسردم   128

هیوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

كرابم اقآ  هسردم  یلاوح  رد  سردآ :

.تسا هدش  یم  بوسحم  يوفص  دهع  رارشا  زا  هک  هدوب  ناخ  ازریم  لحم  نآ  نانکاس  زا  یکی  يراذگ : مان  ّتلع 

: دسیون یم  نینچ  خیّطبلا » راد   » هلحم ياه  تمسق  هیقب ي  حرش  نمض  ندراش  ناهفصا ] گنهرف  خیرات  ]

نامز ياه  تال  زا  یکی  هک  ناخ  ازریم  مان  هب  تسا  يا  هسردم  هناخ و  خیطبلا  راد  فرطب  راگن » عیاقو  عیفـش  ازریم  لزنم   » اجنآ زا  ... 
وا دوب ، هداتفین  رمث  رمثم  دش و  هداد  رّکذت  وا  هب  رّرکم  تشاد و  یم  اور  مدرم  هب  هک  يروج  ملظ و  تبسانم  هب  دوب و  ریبک  سابع  هاش 
رد دش  راک  نیا  ناتسبات  رد  نوچ  دوب و  راد  هب  نانچمه  وا  ندب  دندرک و  نارابریت  هتسب و  تسا ، هاش  نادیم  طسو  رد  هک  يراد  هب  ار 

.دیدرگ کشخ  تعرس  هب  باتفآ  شبات  رثا 

.دشاب كرابم  اقآ  هسردم ي  ناخ و  دجسم  یلاوح  دیاب  هسردم  نیا  لحم 

252 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یضر ازریم  دجسم  هسردم و   129

هّیوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

دابآ نسح  هچرازاب  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هب لصو  دسیون : یم  دنک  یم  نایب  یضر  ازریم  زا  یلّصفم  اتبسن  حرـش  هکنآ  زا  سپ  ص 133 »  » دوخ همانرفس  رد  ندراش  يودهم ] ]
ینید و مولع  باّلط  نآ  رد  هک  دراد  يدایز  ياهقاطا  هقبط و  ود  هداهن و  انب  دوخ  وا  هک  مان  نیدـب  تسا  يدجـسم  یـضر  ازریم  خاک 

دهع رد  هک  تسا  یناهفصا  ردص  یضر  ازریم  ياهانب  زا  هسردم  نیا  هدمآ : ناهفـصا » یلم  راثآ   » باتک رد  .دننیزگ  یم  نکـسم  ابدا 
رهش رد  تسا و  هتشاد  تیالو  هّیوفص 
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253 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا عقاو  ناهفصا 

هب هک  تسا  ییاضف  نآ  تسار  تمـس  دور و  یم  هّیلیعامـسا  هسردـم  یـشنم و  رـصق  هب  هک  تسا  يا  هچوک  داـبآ  نسح  هچرازاـب  زا 
یکیراب هچوک  هلیسو ي 
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یلاوح نیمه  رد  زین  هسردـم  ارهاظ  تسا و  هدوب  نادـیم »  » اضف و نیا  رانک  رد  یـضر  ازریم  لزنم  .ددرگ  یم  یهتنم  طاشن  نابایخ  هب 
تاحفص 8 و 9)  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش  مه  زاب  .دشاب  یم  ریبک  سابع  هاش  رتخد  مگیب  اّوح  رـسپ  یـضر  ازریم  .تسا  هتـشاد  رارق 

.تسا هاوـخریخ  فیرـش و  هداـعلا  قوـف  واـکجنک و  دنمـشناد و  يدرم  یـضر  ازریم  دـیوگ : کـلامملا  یـشنم  یـضر  ازریم  هراـبرد 
زا یضر  ازریم  .دشاب  یم  دنمدوس  رایسب  روشک  نآ  تسایس  تموکح و  ناریا و  ییاسانش  نابلاط  قیقحت و  لها  يارب  وا  اب  تبحاصم 

.تسا فورعم  سانش  هراتس  ملاع و  نیدلا  ریصن  هجاوخ  يرسپ  دالوا  ناریا و  یمیدق  ياه  هداوناخ 

: زا دنترابع  تسا  هدومن  انب  تسا ) فورعم  وا  دوخ  مان  هب  هک  يا  هلحم   ) یشنم رصق  هلحم  رد  یضر  ازریم  هک  ییاه  نامتخاس  راثآ و 
دمحب یلعف ))  ) هاش نابایخ  کیدزن   ) یشنم رصق  دجسم   » هناخ هوهق  کی  مامح و  کی  دجسم و  کی  ارسناوراک و  کی  رازاب و  کی 

« .دشاب یم  رومعم  یقاب و  نونکات  هّللا 

254 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( هّینوراه  ) نیسح هاش  ازریم  هسردم   130

يوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

تیالو نوراه  هعقب  برغم  سردآ :

ناخ نیسح  نآ  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

يراصنا رباج  موحرم  .دراد  رارق  یلع  دجسم  هرانم  گرزب و  رازاب  یکیدزن  رد  تیالو » نوراه   » هاگراب نحص و  بنج  رد  يودهم ] ]
ینرق زا  دعب  دسیون : یم  دوب  هدروآ  تانموس  زا  يونزغ  دومحم  ناطلس  هک  یتب  گنس  زا  لصفم  یحرش  ير » ناهفـصا و  خیرات   » رد

باگنـس دش ) هتـشک  یلبق  هاش  تسد  هب  هک   ) بسامهط ریزو  نیـسح  هاش  ازریم  هسردم  رد  ار  یمین  دندرک و  همین  ود  ار  گنـس  نیا 
تهج یتارجح  ياراد  نآ  فارطا  رد  هتفرگ و  رارق  تیالو » نوراه   » هعقب ي برغم  تمس  رد  هسردم  .دنتخاس 
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ار تارجح  هقّرفتم  صاخـشا  ناـیتاهد و  زا  يا  هدـع  هدوب و  هبلط  زا  یلاـخ  ریاـب و  رخاوا  نیا  رد  هنافّـسأتم  هک  هدوب  باـّلط  تنوـکس 
.دنا هداد  رارق  دوخ  ياه  هزاغم  رابنا  ای  تنوکس و  تهج 

رد .ق  .ه  لاس 918  هب  خّروم  ثلث  طخ  هب  ردرـس  نیا  هبیتک  .دوش  یم  لصّتم  هداز  ماما  نحـص  هب  یئابیز  ردرـس  هلیـسوب  هسردم  نیا 
ص 85)  ) دوخ همانرفس  رد  ندراش  .تسا  هدیدرگ  انب  نیسح  هاش  ازریم  هلیسو ي  هب  يوفص  لیعامسا  هاش  تنطلس  نامز 

255 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

: دسیون یم  هتشون و  دنک  یم  یفرعم  نامز  یلاها  زا  انب  نیسح  خیـش  ار  نآ  هک  نامتخاس  یناب  هب  عجار  دننام  هناسفا  لّصفم و  یحرش 
.تسا هتخاس  دوب  هدرک  هک  يرذن  بسحرب  ار  انب  نیا  هدیسر و  هیلاع  تاماقم  هب  هدش و  دراو  ناخ  شیورد  تمدخ  رد  يو 

دیدجت هدوب و  نایقوجلـس  نایونزغ و  هرود ي  الامتحا  هّیوفـص و  زا  لبق  هب  طوبرم  هسردم ، يانب  لصا  دـسر ، یم  رظن  هب  لاح  ره  هب 
.دشاب يوفص  بسامهط  هاش  لیعامسا و  هاش  دهع  هب  طوبرم  نآ  يانب 

باّلط يرادرب  هرهب  دروم  رضاح  لاح  رد  دّیس و  دجـسم  بنج  دابآدیب و  هچرازاب  رد  عقاو  هعیش ص 414 ] هیملع  ياه  هزوح  باتک  ]
.تسا

256 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یضاق ازریم   131

هّیوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ناهشهش هلحم  سردآ :

یضاق ازریم  نآ  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

: دیوگ دروآ » مین   » هلحم ي نایب  نمض  ص 90 »  » دوخ همانرفس  رد  ندراش  يودهم ] ]

رصق و سپس  تسا و  ناباتوم  هچوک  لبق و  يارسناوراک  نآ  رتالاب  هک  تسا  دروآ  مین  دوگ  مان  هب  یگرزب  اتبسن  دوگ  هلحم  نیا  نایم 
.میسر یم  دوواد  میکح  دجسم  هب  دعب  تسا و  دجسم ]  ] یناب یبکرم ، ناطلس  میهاربا  هناخ  دعب  مالسالا و  خیش  یضاق  ازریم  هسردم 

تیعقوم نایب  زا 
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یم مولعم  یضاق  ازریم  هسردم  لحم  میکح ، دجسم  سپـس  فورعم و  مان  نیمه  هب  زونه  هک  اهناباتوم  هچوک ي  لبق و  يارـسناوراک 
رفعج ازریم  هب  طوبرم  یگمه  ارهاظ  تسا و  فورعم  یـضاق  مان  هب  کچوک  يدجـسم  مامح و  هچرازاـب و  ناهـشهش  هلحم  رد  .دوش 

.تسا یناهفصا  یضاق 

257 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يدهم ازریم  هسردم   132

هیراشفا هرود ي  تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

دابآدیب هلحم  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رارق دابآدـیب  هلحم ي  رد  دـنیوگ  زین  نسح  اباب  يوج  ار  نآ  هک  ندـف  رهن  زا  يا  هبعـش  رانک  رد  يدـهم  ازریم  هسردـم ي  يودـهم ] ]
اج نآ  رد  نیلغتـشم  باّلط و  هد و  ار  نآ  تارجح  دادعت  عرذ و   45 ار 45 * نآ  ضرع  لوط و  ناهفـصالا »  » رد بانج  موحرم  .دراد 
هک یخیرات  راثآ  هنوگچیه  تسا و  يردان - دهع  نایفوتـسم  زا  يدراهتـشا - ناخ  يدهم  ازریم  راثآ  زا  هسردم  .دـسیون  یم  رفن  ار 6 

یلامش تمسق  .دراد  هبلغ  ندوب  هسردم  رب  نآ  نتـشاد  يدجـسم  هبنج  رخاوا  نیا  رد  درادن و  دوجو  دشاب  نآ  ندوب  هسردم  زا  ییاج 
لاس زا  دعب   ) ریخا ياه  لاس  رد  .دشاب  یم  ناتسبش  کی  ياراد  زین  تارجح  تشپ  یقرـش  بونج  تمـسق  رد  دجـسم و  نآ  یبونج  و 

هاش اضر  دّمحم  نابایخ  هب  يرد  لامش  فرط  زا  دش و  ماجنا  هسردم  رد  یـساسا  یتاریمعت  دابآدیب  نّیدتم  مدرم  هلیـسو ي  هب  ( 1365
.دنا هدومن  يراک  یشاک  ار  نآ  ردرس  دندرک و  زاب 

اهلاس زا  سپ  .دشاب  یم  دّیـس  دجـسم  نابایخ  رد  دابآدیب و  هچرازاب  کیدزن  هسردـم  نیا  هعیـش ص 414 ] هّیملع  ياه  هزوح  باتک  ]
.تسا هتفرگ  رارق  هّیملع  هزوح ي  رایتخا  رد  اددجم 

258 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( هاش ردام   ) هاش ردان  هسردم   133

هّیوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

کلهتسم هلحم ي  سردآ :
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یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

لاـمتحا هتبلا  درب و  یم  هسردـم  نیا  زا  یماـن  ص 2784 )  ) ناهفـصا یفرعم  نمـض  رد  ادـخهد  هماّلع  همان  تغل  باتک  رد  يودـهم ] ]
ردام هسردم ي  روظنم  رگا  هک  دشاب  هاش  ردام  هسردم  ادـخهد  هماّلع  دوصقم  تسا  نکمم  اریز  تسا ، دایز  نآ  رد  زین  یپاچ  هابتـشا 
هّلحم دابآ و  ساّبع  هلحم ي  هسردم ي  نیرت  گرزب  روظنم  دـیآ  یمرب  مه  ص 141 )  ) ندراش همانرفس ي  زا  هکنانچ  مه  دشاب ، هاش 

ي
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هک هدوب  مود  سابع  هاش  ردام  هسردـم ، نیا  یناـب  .تسا  هدوب  میهاربا ) هدازهاـش   ) هدازماـما یکیدزن  رد  نآ  ّلـحم  تسا و  کلهتـسم 
، دوب هتخاس  نآ  بنج  هک  یگرزب  بارحم  اب  ملع ، لیصحت  ناکم  رب  هوالع  هک  هتخادرپ ) نآ  يانب  دیدجت  هب  ای   ) هدرک انب  يا  هسردم 

شخب رد  ص 685 ) « ) ناهفـصا یخیرات  راثآ  هنیجنگ ي   » باتک رد  دنچره  .تسا  هدـش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  مه  هضیرف  ماجنا  تهج 
زین هاش » ردام   » هسردم ار  نآ  هک  یناطلـس ، هسردم  ای  غابراهچ  هسردم  دـسیون : یم  یناطلـس ) هسردـم   ) غابراهچ هسردـم ي  یفّرعم 

.دنا هدیمان 

259 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

« يرصان  » هیرصان هسردم   134

يوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

( ماما دجسم  لخاد   ) ماما دجسم  یقرش  بونج  سردآ :

.تسا هدوب  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  هرود  رد  ریمعت  يراذگ : مان  ّتلع 

هک نیا  تبسانم  هب  تسا  هاش  دجسم  یقرـش  بونج  هچوک  رد  دیوگ : ص 454 )  ) ناهفـصا یخیرات  راثآ  سیفن  باتک  رد  يودهم ] ]
هب هسردم  نیا  ياه  هبیتک  .دنمان  یم  يرصان  هسردم  ار  نآ  تسا  هدمآ  لمع  هب  نآ  رد  یتاریمعت  راجاق  هاش  نیّدلا  رصان  هرود ي  رد 

تنوکـس هرجح  ياراد  اعمج  هسردم  نیا  .دشاب  یم  خروم 1095  یماما  نسح  دّـمحم  لاس 1077 و  خروم  یماما  اضر  دّـمحم  ّطخ 
.دنا هتشاد  تنوکس  نآ  رد  ناگرزب  زا  ریثک  یعمج  دشاب و  یم  نیشن  هبلط  رومعم و  نونکات  دشاب و  یم  باّلط 

.دراد هرجح  قرش  فرط  رد  طقف  هسردم  نیا  صاخ : یگژیو 

260 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کیب یلقفجن  هسردم   135

هّیوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

مولعمان سردآ :

.تسا هدوب  انب  یناب  کیب  یلقفجن  يراذگ : مان  ّتلع 

: دسیون یم  هحفـص 59 ، مجنپ ، دلج  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  تسرهف  زا  لقن  هب  ص 40 ) « ) ناهفـصا یلم  راثآ   » باتک رد  يودـهم ] ]

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نآ  نامتخاس  .ق  .ه  رد 1104  تسا و  يوفص  نیـسح  ناطلـس  هاش  رظان  کیب  یلقفجن  ياهانب  زا  عقاو و  ناهفـصا  رد  هسردم  نیا 
هتفگ یلم  راثآ  فلؤم  هک  انب  نامتخاس  لاس  هن  تسا  باتک  هیریرحت  لاـس  لاس 1104  نیاربانب  دیوگ : هدنراگن  .تسا  هدیـسر  نایاپ 

.تسا هدوب  رومعم  خیرات  نیا  ات  هسردم  نیا  نیاربانب  تسا 

261 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یشاب لامشوت  هیفجن - هسردم   136

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

مولعمان سردآ :

.تسا هدوب  سسؤم  هک  یتنطلس  هناخرادبآ  سیئر  يراذگ : مان  ّتلع 

.دنا هتفگ  یم  زین  هّیفجن  هسردم  ار  رکذلا  قباطم  یشاب  لامشوت  هسردم  میدش  رکذتم  البق  هکنانچ  يودهم ] ]

262 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( بیبط یلع  نیّدلا  ردص  هجاوخ ي  هسردم ي   ) دابآرصن هسردم   137

نرق 8 تخاس : لاس 

اجرباپ تیعضو :

ناهفصا برغم  دابآرصن ، ياتسور  سردآ :

.تسا هدیدرگ  انب  يدابآرصن  مساقلا  وبا  خیش  هاقناخ  رانک  يراذگ : مان  ّتلع 

شدرگ لحم  حّرفم و  ییاج  .دراد  رارق  نیبراـم  كولب  زا  دابآرـصن  هیرق  برغم  تمـس  هب  ناهفـصا  يرتمولیک  راـهچ  رد  يودـهم ] ]
.دشاب یم  يدایز  تخرد  بآ و  ياراد  مدرم و 

رد هک  بیبط  یلع  نیدـلا  ردـص  هجاوخ  نآ  بنج  رد  .دراد  رارق  هیرق  نیا  رد  روهـشم - فراع  نیما - رـصن  مساقلا  وبا  خیـش  هاقناخ 
تسا هتفر  نیب  زا  هتخیر و  نآ  ياه  یشاک  هدمع  تمسق  تسا و  روهـشم  هد  نایم  هیکت  هب  العف  هک  هدرک  انب  ییاه  هسردم  لاس 855 
دیدپ راثآ  دیوگ : هدرب و  مان  اهنآ  زا  تسا - نیدلا  ردـص  هجاوخ  دافحا  زا  دوخ  هک  يدابآرـصن - رهاط  ازریم  هدـنام  یقاب  هچنآ  زا  و 

نآ نامتخاس  لاس  و  یچفان ) ردیح   ) انب هدنزاس  مان  بیبط و  یلع  نیدلا  ردص  ینعی  هسردم  یناب  مان  اه  یـشاک  هدنامیقاب  رد  تسا و 
- هسردم یناب  نیدلا - ردص  هجاوخ  هک  تسادیپ  هبیتک  طوطخ  زا  .تسا  هدنام  یقاب  یناطلس » نیدلا  فرـشا   » هبیتک هدنـسیون  855 و 
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.تسا هدوب  هعیش  باّلط  رب  فقو  هسردم  الامتحا  هدوب و  یماما  هعیش ي 

263 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يالعا ّدج  يو  .تسا  ناهفـصا  برغم  يرتمولیک  هس  رد  عقاو  بیبط  یلع  نیدلا  ردـص  هجاوخ  هسردـم  نامه  هک  دابآرـصن  هسردـم 
یقاب ياه  یشاک  رد  دش  هراشا  هکنانچ  هداهن و  انب  نرق 9  رد  ار  نآ  هک  تسا  يدابآرصن » هرکذت ي   » فلؤم يدابآرـصن  رهاط  ازریم 

هنس : » ترابع هدنام 
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: هک راعشا  نیا  هارمه  هب  دیآ  یم  مشچ  هب  .ق ) .ه   854 هأم - نامث  نیسمخ و  عبرا و 

راگدای نیا  جنپ  هاجنپ و  دصتشه و  لاس  درک  نید  ردص  شناتسآ  ناگدنب  نیرتمک 

264 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیماظن هسردم   138

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

تشدرد هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  یسوط  کلملا  ماظن  هجاوخ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

يارزو نیرت  فورعم  زا  یـسوط  یناکدار  یناقون  سابع  نب  قحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  نیدلا  ماوق  ریما  یـسوط : کلملا  ماظن  هجاوخ 
نیا رت  مهم  تشاذگ و  هسردم  يانب  نایوجشناد  لیصحت  تهج  هک  تسا  یسک  نیلوا  يو  ( 485 - 408  ) تسا هدوب  هقجالس  روهشم 

.دنداد بقل  نیترضحلا » عبات   » و نینموملا » ریما  یضر   » ار وا  تفای و  بقل  هاقناخ  فرط  زا  هک  تسا  يریزو  نیلوا  وا  هک 

رتکد ياقآ  دیمان و  هّیماظن  ار  ناکم  نآ  درک و  انب  دوخ  مان  هب  هسردم  راهچ  روباشین ، دادغب ، ناهفصا ، فلتخم : ياهرهش  رد  هجاوخ 
مهم زکارم  زا  اهتّدـم  هک  دـجاسم  زا  ریغ  : » دـسیون یم  مود ) دـلج  هحفـص 265  « ) ناریا رد  تایبدا  خیرات   » باتک رد  افـص  هلا  حـیبذ 

نایناریا دش و  لومعم  سرادم  مان  هب  یبدا  ینید و  مولع  میلعت  يارب  یّصاخ  نکاما  داجیا  صوصخلا  یلع  مراهچ  نرق  رد  دوب ، میلعت 
«. دنراد مّدقت  تمس  یمالسا  للم  همه ي  نایم  زا  سرادم  نیا  داجیا  رد 

داجیا لمآ  رد  لاس 316 » هب  لوتقم   » ریغـص یعاد  هب  فورعم  مساق  نب  نسح  هک  تسا  یـسرادم  یکی  ناریا  میدق  سرادم  هلمج  زا 
داجیا يا  هسردـم  هدوب  يرجه  مراهچ  نرق  گرزب  نادنمـشناد  زا  هک  یفوتم 396 )  ) یمتاحلا يارب  سوط  عباوت  زا  نارباـط  رد  .درک 

لها هک  ییاه  هسردم  هلمج : زا  .تشاد  دوجو  هسردم  دنچ  مه  روباشین  رد  .دش 

265 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نبا يارب  روباشین 
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هک سرادم  نیا  زا  ریغ  .دش  هتخاس  م 418 )  ) ینیارفـسالا نیدلا  نکر  يارب  يا  هسردم  زین  و  هتخاس ...  م 406 )  ) یناهفصالا كرون 
نـسحلا وبا  ماما  هک  هّیقهیب  هسردـم  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دوب  روهـشم  هسردـم  دـنچ  روباشین  رد  مراهچ  نرق  لوا  همین  رد  میا  هتفگ 
روباشین رد  مجنپ  نرق  لوا  رد  اهنیا  رب  هوالع  .درک  داجیا  روباشین  راّیـس  يوک  رد  م 324 ) - ) یعفاش هیقف  یقهیبلا - بیعش  نب  دّمحم 

.تشاد دوجو  یعفاش  یفنح و  یعیش  یماّرک و  هفیاط ي : راهچ  يارب  گرزب  هسردم  راهچ 

فورعم يروباشین  دمحا  نب  هلا  دیبع  نب  یلع  ماما  مان  هب  هیدـیز  و  هلزتعم »  » هیلدـع هعیـش و  ینعی  ناشیا  عابتا  تاداس و  يارب  مراهچ 
ماظن هجاوخ  هک  دراد  ترهـش  هچنآ  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  روباشین ...  ریرفلا  يوک  رد  م 418 ) « ) بیطلا یبا  نبا   » هـب

یم هلـصالا » روهـشم  ّبر   » یعقاو قادـصم  ترهـش  نیا  تشاد و  هدـهع  رب  ار  هسردـم  هنوگ  نیا  يانب  هک  تسا  یـسک  لوا  کـلملا 
.دشاب

ناهفـصا رد  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  یـسوط ، کـلملا  ماـظن  هجاوخ  هک  درک  هیجوت  حالـصا و  هنوگ  نیدـب  ناوـت  یم  ار  ترهـش  نیا 
هک دنتـشاد  یّـصاخ  عضو  وا  سرادم  ای  .دشاب  یم  هجاوخ  زا  لبق  نامز  هب  طوبرم  انب  نیا  سردـم  هچرگ  دومن ، انب  ینید  هسردـم ي 

نساحم  » همجرت ي رد  هکنانچ  هریغ  فظوم و  نیسردم  تافوقوم و  نتشاد  لیبق  زا  ییایازم  ياراد  دندوبن و  هنوگ  نادب  سرادم  البق 
« ناهفـصا نساحم   » یبرع هلاسر ي  زا  لاس 729  رد  يولع  اضرلا  یبا  نب  دّمحم  نب  نیسح  دّیـس  هلیـسو  هب  هک  ص 142 ) « ) ناهفصا

نینچ کلملا  ماظن  هجاوخ  هسردم  هرابرد ي  هدومن و  هفاضا  نآ  هب  رگید  یقیاقد  تافاضا و  هدرک و  همجرت  ار  یخوّرفام 
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: دسیون یم 

رتبوخ هچره  یلصا  یعـضو و  رب  تشدرد  ّتلحم  رب  گرزب  عماج  کیدزن  دومرف  انب  تسا  مئاق  رومعم و  نونکا  هک  هسردم  هچنانچ  »
، لحم تلزنم و  فرط  زا  تبتر ، تیاهن  لمع و  تعنص و  تهج  زا  تعفر  تیاغ  رد  رت و  بوغرم  هچره  یماظن  یتأیه و  و 

266 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

بیرغ عضو  لکـش  بیجع  زارمه  نیـشنمه و  نادـقرف  قّویع و  اب  زارد و  هدیـشک و  نامـسآ  هّبق ي  نوتـس  نوچ  يراـنم  نآ  رد  رب  و 
هب ار  دوخ  دنـسرن ، هصفق  هرگنک و  رب  ات  دـیامن  جورع  دوعـص و  نآ  هیاـپ  هس  رب  صخـش  هس  هکنآ  ضرع  تمـسق و  رد  عرف  لـصا و 

رانید رازه  غلبم  لاس  ره  هکنانچ  فقو ، نآ  رب  ددع  یب  رامش  یب  عایـض  فرـص و  نآ  رب  دح  یب  نایاپ و  یب  جرخ  دنیامنن ، رگیدکی 
«. هدوبر هلکأتسم  یلک  هب  ارنآ  نونکا  هدوب و  تافوقوم  تالغتسم و  لوصحم و 

هدش ناریو  بارخ و  ریخلا  عاقب  زا  رگید  يرایسب  دننام  هقـساف  لوغم  هنتف  رد  هدوب و  ریاد  ناهفـصا  رد  لوغم  نامز  ات  هیماظن  هسردم  »
ار هّیماظن  هسردم ي  هدمآ ، مه  ص 119 » ناریا ، سرادم  خیرات   » رد هکنانچ  .داد و  ناشن  ناوت  یمن  ارنآ  لحم  عطق  روط  هب  نونکا  و 
رب هوالع  و  دوش ) عوجر  هّیردص  هسردم ي  هب   ) دنمان یم  مه  هّیردص » «، » يدنجخ نیّدلا  ردص   » نآ رادـمان  سّردـم  تمرح  ساپ  هب 
زا زین  ص -)  ) ربمایپ فورعم  یباحـص   ) يراصنا رباج  باقعا  زا  هک  یناجّرا - یـضاق  یفوتم 483 )  ) دنجخ یلع  نب  تباث  نب  دّـمحم 

.تسا هدوب  کلملا  ماظن  نامز  رد  هسردم  نیا  فورعم  نیسّردم 

267 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تیالو نوراه  ناشاّقن - هسردم   139

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

.تسا هدوب  تیالو  نوراه  هاگتخت  کیدزن  سردآ :

هب یکیدزن  يراذگ : مان  ّتلع 
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تیالو نوراه  هداز  ماما 

فـسوی شیورد  : » دـسیون یم  فسوی  شیورد  لاـح  حرـش  رد  ص 204 »  » دوخ هرکذـت ي  رد  يدابآرـصن  رهاـط  ازریم  يودـهم ] ]
رد نآ  زا  دعب  .دوب  نکاس  تیالو  نوراه  هاگتخت  رد  عقاو  ناشاّقن  هسردم ي  رد  یتدم  دومن و  لیم  لهأت  هدمآ  ناهفصا  هب  يریمشک 

هرهب مولع  نونف  زا  هیلاّراشم  دنتـشاد  وا  اب  ینابرهم  لامک  تارـضح  هدـیناسر ، مهب  يا  هناخ  ناشیا  ماوقا  سیون و  عیاقو  هاجیلاع  رانک 
 ...«. دوب و ارآ  سلجم  هتشاد ،

« .دشاب یم  تیالو  نوراه  هسردم  نامه  ناشاّقن  هسردم  ارهاظ  دیوگ  هدنراگن  »

هاش ازریم  راثآ  زا  یکچوک  هسردـم ي  تیالو ، نوراه  هدازماما  هاگراب  نحـص و  یبرغ  بونج  هیواز ي  رد  هک  میدـش  رّکذـتم  ـالبق 
تب زا  یتمـسق  هک  نآ  باگنـس  هراـبرد ي  ار  يراـصنا  موحرم  تراـبع  نینچمه  تسا و  دوـجوم  .ق  .ه  لاس 918  هب  خّروم  نیـسح 
ناوت یم  هّیوفـص  زا  لـبق  اـت  ار  هسردـم  دوجو  يراـصنا  مـالک  ياوحف  زا  مییوگ : یم  نونکا  میدرک ، لـقن  یبلاـطم  تسا ، تاـنموس 

نایونزغ و دهع  هب  طوبرم  هک  نیا  لامتحا  تسین ، مولعم  هدـش  ناینب  یـسک  هچ  هلیـسو ي  هب  ینامز و  هچ  رد  هک  نیا  اّما  دز ، سدـح 
زا لبق  اهنرق  هربقم  نیا  هک  نیا  رد  هداز : ماما  بسن  اـّما  تسین ، تسد  رد  یعطاـق  لـیلد  اـّما  دـسر ، یمن  رظن  هب  دـیعب  دـشاب  هقجـالس 

، تسا هدوب  نایعیش  رظن  دروم  هکّربتم و  نکاما  زا  هّیوفص 

268 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نیدنچ مالـسلا - مهیلع  راهطا - همئا ي  دالوا  نیب  رد  تسا و  هدـشن  اهنآ  زا  يرکذ  احیرـص  باسنا ، بتک  رد  نکل  تسین ، يدـیدرت 
تافو رهـش  نیا  رد  مه  هتـشاد و  ترهـش  ناکم  ّولع  تلزنم و  ردق و  تلالج  هب  یگمه  هک  دنا  هدوب  ناهفـصا  رد  نوراه »  » مان هب  رفن 

یکی ربق  نیا  بحاص  دیاب  هک  دنا  هدش  نوفدم  هتفای و 
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: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  مان  هب  الیذ  هک  دشاب  اهنآ  زا 

نینچ مه  و  بلاطلا » هدمع   » باتک رب  دوخ  تاقیلعت  رد  يراوزبس  يراتخم  مساق  دّمحم  ریم  ع :)  ) مظاکلا یـسوم  ماما  نب  نوراه  - 1
باهش دّیس  هّللا  تیآ  ترضح  دنناد و  یم  ماما  هطساوالب ي  دنزرف  ار  يو  يرئاح ، دعاسم  نب  نیسح  دّیـس  یلماع و  نیدلا  رون  خیش 

.دنیامن یم  دییأت  ار  لوق  نیمه  زین  یفجن  یشعرم  نیدلا 

«. یناتسیس خیرات   » لقن هب  انب  مالسلا - هیلع  مظاکلا - یسوم  ماما  نبا  نوراه  نب  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  نوراه  - 2

ناـمز رد  اـیوگ  هک  ص 13 ) هرمقلا ، دـهاشم  - ) مالـسلا هیلع  مظاـکلا - یـسوم  ماـمالا  نوراـه  نب  رفعج  نـب  دـمحا  نـب  نوراـه  - 3
.دیدرگ دیهش  ناهفصا  رد  یسابع  مصعتسم 

رد هک  ص 47 ) باسنالا ، نازیم  زا  لقن  هب  - ) مالّـسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  يداـه - ترـضح  داـفحا  دـالوا و  زا  یلع  نب  نوراـه  - 4
.تسا هدش  روکذم  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دشاب ، بانج  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  دیوگ : هدرب  مان  باتک 

هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  دافحا  دالوا و  زا  دندرک و  دیهـش  ناهفـصا  رد  ار  وا  هک  نسحلا ، نب  دیز  نب  دّمحم  نب  نوراه  - 5
(. ص 47 باسنالا ، نازیم   ) دشاب یم  مالسلا )

یمامت رد  مسا  ترهـش  هدوب و  دیدرت  نودب  مالـسلا - هیلع  رفعج - نب  یـسوم  ترـضح  هب  نوراه  بانج  باستنا  روکذم  لاوقا  ربانب 
ناشیا نیقی  عطق و  هب  تسا ، ربتعم  دنناد ، یم  ماما  هطساوالب ي  دنزرف  ار  ناشیا  هک  یلاوقا  نوچ  نیاربانب  .تسا  هدوب  نینچ  نیا  راودا 

.تسا ماما  هطساوالب ي  دنزرف 
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هّیرون هسردم   140

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

باّلط تنوکس  لحم  اجرباپ و  تیعضو :

ناهفصا گرزب  رازاب  سردآ :

رباج دّمحم  نیدلا  رون   » یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 
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« يراصنا

نیدلا رون  هلیسو ي  هب  نامسیر  رازاب  يذاحم  ابیرقت  نابرع  رازاب  رد  هّیوفـص  دهع  لیاوا  رد  هک  تسا  ینید  سرادم  زا  هّیرون  هسردم 
.تسا هدیدرگ  انب  یناهفصا  يراصنا  يرباج  دّمحم 

نینکاس و باّلط  ار 22 و  نآ  تارجح  دادـعت  30 و  ار 45 * هسردـم  ضرع  لوط و  ص 68 ) « ) ناهفـصالا  » باتک رد  بانج  موحرم 
زا سپ   ) هدش عورـش  لوا  سابع  هاش  تنطلـس  هرود ي  رد  مهدزای  نرق  رد  هسردم  يانب  .دسیون  یم  رفن  زین 22  ار  اجنآ  رد  نیلغتشم 

هدـیدرگ و لقن  اـت ص 110 ) ص 74  « ) ناهفـصا فاقوا  هچخیرات   » باـتک رد  هک  هتـشون  نآ  تهج  یلّـصفم  هماـن ي  فقو  ماـتتخا 
یضعب تسا : هتـشون  ص 74 )  ) ناهفـصا فاقوا  هچخیرات  رد  .دراد  يدایز  ياـهطلغ  تسا ، هدـشن  هدـناوخ  یبوخ  هب  نوچ  هنافّـسأتم 

.دنا هدوب  نیدلا  رون  مان  هب  ود  ره  فلتخم و  رفن  ود  هّیرون  هسردم  رون و  اقآ  دجسم  یناب  دندقتعم 

نامز فارـشا  نایعا و  زا  يرباج  نیدلا  رون  یکی  یناب  تسین و  يدیدرت  دشاب ، یم  رفن  ود  انب  ود  نیا  یناب  هکنیا  رد  دیوگ : هدنراگن 
.دشاب یم  الوج  رون  اقآ  يرگید  و 

هتشاد تنوکس  نآ  رد  باّلط  زا  يا  هّدع  هنالاس  هدوب و  نیشن  هبلط  ریاد و  يرمق  لاس 1347  دودح  ات  نامتخاس  ودب  زا  هّیرون  هسردم 
رد دنا  هدوب  لوغشم  ثحب  سرد و  هب  و 

270 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اب خیرات  نیا  زا  دعب  .دش  هبورخم  هجیتن  رد  یلاخ و  هبلط  زا  رگید  سرادم  زا  يرایـسب  دننام  هسردم  نیا  نیب 1347 و 1365  ياهلاس 
زا العف  دش و  ماجنا  اجنآ  رد  یساسا  یتاریمعت  رخاوا  نیا  رد  دندومن و  تنوکس  نآ  رد  هبلط  رفن  دنچ  يزعم ، موحرم  مامتها  یعس و 

نآ تهج  هب  تسا و  ناهفصا  رومعم  سرادم 
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.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  هدش  هیهت  دنموربآ  يا  هناخباتک 

یم ناشن  يزاسامن  رد  ار  ناویا  رب  رامعم  دیکأت  هویش ي  نیا  تسا و  رت  عفترم  نحـص  یقبام  زا  هسردم  نیا  رد  اه  ناویا  قاط  مابخر 
.تسا هیارآ  مک  كدنا و  نآ  ردرس  تانیئزت  تسا و  هبیتک  دقاف  هسردم  نیا  ردرس  .دهد 
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دروآ مین  هسردم   141

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

دروآ مین  هلحم  سردآ :

انب ثادحا  لحم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هجاوخ دسیون : یم  ص 98 ) « ) نییان خـیرات  گنهرف   » باتک دنمـشناد  فلؤم  .تسا  ناهفـصا  یمیدـق  تاّلحم  زا  دروآ  مین  هلحم ي 
یم راصتخا  هب  لاس 843  بجر  هام  رد 13  یناتـسرهش  لحنلا » للملا و   » همجرت ي نایاپ  رد  یناهفـصا  هکرت ي  ردص  نیدـلا  لضف 

«. مدرب نایاپ  هب  تسا  ناهفصا  تروامین  هلحم  رد  هک  دوخ  هناخ  رد  ار  باتک  : » دسیون

بتک رد  دیوگ : هدنراگن  .تسا  هدیدرگ  دروآ  مین  ماجنارس  تروا و  مین  نامز  رورم  هب  هک  هتـسناد  ترمید  مین  ار  هملک  لصا  ناشیا 
ار بآ  میـسقت  لـحم  هراـپ و  هکت و  ینعم  هب  تل  تل و  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک  رکذ  يدّدـعتم  یناـعم  مین  هملک  يارب  تغل 

.دشاب ترمید  تل  ینعی  ترمید  مین  دیاب  دشاب  حیحص  یغالب  ياقآ  نایب  رگا  دنیوگ و 

نیفلؤم ادخدک و  ادختک و  دوت و  توت و  دننام  ت » د -  » دنوش یم  لیدبت  رگیدکی  هب  فورح  زا  یضعب  یسراف  نابز  رد  نینچمه  و 
یمن زورما  لوادتم  لامعتسا  تسا و  لیدبت  يرگید  لصا و  کی  مادک  تسین  مولعم  قیقحت  هب  دنیوگ : یـسراف » نابز  روتـسد   » بتک

تالحم زا  یکی  دـیوگ : یم  هلحم  نیا  هرابرد ي  ص 89 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  .دشاب  نآ  سکعلاب  ای  ندوب  لصا  دنـس  دناوت 
هلحم نیا  ّمهم  طاقن  تسا  ناهفصا  تیعمجرپ  فورعم و 
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دوگ هلحم  نیا  نایم  راقفلاوذ و ...  دجسم  هلامج و  زا : تسترابع 
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یضاق ازریم  هسردم  رصق و  سپس  تسا و  ناباتوم  هچوک  لیف و  يارـسناوراک  نآ  رتالاب  هک  تسا  دروامین  دوگ  مان  هب  یگرزب  اتبـسن 
.تسا یتابیچک  ناطلس  میهاربا  هناخ  دعب  مالسالا و  خیش 

.تسا هدیدرگ  انب  دوگ  لحم  رد  هسردم  تسا و  فورعم  یقاب و  مان  نیمه  هب  زونه  دروامین  دوگ  دیوگ : هدنراگن 

ارنآ يانب  لاس  هک  یخیرات  هنوگچیه  هسردـم  ناـمتخاس  دوخ  رد  .تسا  یناتـسدرا  کـلملا  میکح  نز  مگیب  بنیز  راـثآ  زا  هسردـم 
نیسح ناطلس  هاش  تنطلـس  هرود  رد   ) دنا هدومن  رکذ  .ق  .ه  لاس 1117  ار  انب  نیا  خیرات  ناگدنـسیون  نکل  درادن ، دوجو  دنک  نّیعم 

نامیلـس هاش  دـهع  رد  هکنآ  لوق  ود  نیا  عمج  هجو  و  دـنناد .) یم  نامیلـس  هاش  نامز  هب  طوبرم  ار  انب  خـیرات  یخرب  هّتبلا  هک  يوفص 
ضرع لوط و  ص 68 »  » ناهفـصالا رد  بانج  موحرم  تسا و  هدیدرگ  مامت  نیـسح  ناطلـس  هاش  دهع  رد  هدش و  نامتخاس  هب  عورش 
ناویا ود  هقبط و  ود  هسردم  .دسیون  یم  رفن  ار 70  اجنآ  رد  نیّلغتشم  باّلط و  ارنآ 61 و  تارجح  دادعت  عرذ و   45 ار 45 * هسردم 

زا یتروـص  ص 507 ) « ) ناهفــصا راـثآ   » باـتک رد  .دراد  دوـجو  هسردـم  نآ  رد  هرجح  اـعمج 78  دراد و  سیردـت  زاـمن و  تهج 
ناـمز رد  دـیدج و  هسردـم  نیا  ردرـس  هبیتـک  .دـننک  هعجارم  عـبنم  نیا  هب  دـنناوت  یم  نیبلاـط  هک  تسا  هداد  تسد  هب  نآ  تاـفوقوم 
یبونج بارحم  هبیتک  زا  هسردـم  هیلوتلا ي  بیان  یئالقع  یلعلا  دـبع  دّیـس  جاح  موحرم  يدـصت  نامز  رد  ریبک و  هاش  اـضر  تنطلس 

حرط هیرصان » هسردم   » هاش دجسم  یقرش  بونج  هسردم 
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ول ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  تسا : نیا  هبیتک  رخآ  تمـسق  .تسا  هدیدرگ  بصن  لاس 1349  رد  هدـش و  يرادرب 
سنالا باّسح و  ّنجلا  ساطرق و  ضرالا  دادم و  رحبلا  مالقا و  ضایغلا  ّنأ 
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(. هنس 1349  ) بلاطیبا نب  یلع  لئاضف  اوصحا  ام  باتک 

نآ رد  اـهقف  اـبدا و  نادنمـشناد و  فیراـعم  زا  يا  هّدـع  زین  تسا و  هدوب  ناهفـصا  ینید  سرادـم  نیرتروـمعم  زا  دروآ  مین  هسردـم 
.دنا هدومن  یم  سیردت  ای  لیصحت و 

داجیا يارب  هسردـم  نیا  رد  نیـسح  ناطلـس  هاش  تنطلـس  نامز  رد  .دـشاب  یم  هرجح  اـب 59  رتم   55 هسردـم 60 * نیا  قاور ] هلجم  ]
نیا رد  اه  هناخزامن  ّتیمها  ّتلع  هب  هدـش و  یم  هدافتـسا  هناخزامن  ناونع  هب  هدـش و  هتخاس  یبارحم  هلبق  تمـس  ناویا  رد  هناـخزامن 

زا شخب  نیا  رد  ار  هسردـم  تانیئزت  نیرت  لّصفم  بیترت  نیدـب  تسا و  هدـش  لوذـبم  یّـصاخ  هجوت  اه  ناویا  نیا  تاـنیئزت  هب  دـهع 
اب يا  هناهد  هک  تسا  يدومع  لکش  لیطتسم  باق  کی  لماش  نآ  یبونج  یلامـش و  ياه  ناویا  یلک  يامن  .دید  ناوت  یم  نامتخاس 

.دریگ یمرب  رد  ار  یغانج  سوق 

کلملا میکح  رسمه  مگیب  بنیز  هلیسو  هب  هک  دوب  يوفص  نامیلس  هاش  نامز  رد  روهشم  نیـشن  هبلط  سرادم  زا  دروآ  مین  هسردم  - 
زا دـعب  نادنمـشناد  املع و  زا  يریثک  هدـع  میلعت  لحم  هتـشاد و  رارق  گرزب  رازاب  ترواجم  رد  .دـش  انب  نارگ  هساـک  هسردـم  یناـب 

.دوش یم  هدید  یخیرات  بتک  رد  رّرکم  هقجالس  هرود  زا  هلحم  نیا  مان  .تسا  هیوفص 
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هلک هلامج  هچوک  فاقوا - ریزو  هسردم   142

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

هلک هلامج  هلحم  سردآ :

نآ یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

: هک هدمآ  ص 319 ) « ) ناهفصا فاقوا  هچخیرات   » باتک رد 

ردص هیوفص  نامز  رد 
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ردـص ود  هب  ندراش  .تسا  هتـشاد  تراظن  هدـش  یم  فقو  هاش  فرط  زا  هک  یتافوقوم  هیّلک ي  رب  هدوب و  ناریا  تاـفوقوم  ّلـک  رظاـن 
هفیظو ناهاشداپ و  فاقوا  روما  هب  یگدیـسر  هّصاخ  ردص  فیاظو  هک  هّصاخ  ردص  يرگید  تافوقوم و  ردص  یکی  دنک : یم  هراشا 

زین یخاک  هک  هدوب  یتنطلس  تافوقوم  یلوتم  کچوک  هدازهاش  ای  کچوک  ازریم  .تسا  هدوب  یمومع  فاقوا  رب  تراظن  هّصاخ  ردص 
تسا و هتـشاد  دوجو  ناهفـصا  رد  فاـقوا » ریزو   » هسردـم ماـن  هب  زین  يا  هسردـم  هوـالع  هب  .تسا  هدوـب  اـپرب  ناهفـصا  رد  وا  ماـن  هب 

نیا تسا  نکمم  دـهد و  یم  هلاـمج  هچوـک  ریزو و  ماـمح  هچوـک  زا  يداـی  ص 112 )  ) دوخ همانرفـس  رد  ندراش  دـیوگ : هدـنراگن 
.تسناد فاقوا  ریزو  هسردم  نیمه  دیاب  ار  هلامج  هچوک  هسردم  بیترت  نیدب  هک  دشاب  هتشاد  رارق  یلاوح  نامه  رد  مه  هسردم 
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هجاوخ هناگتفه  سرادم   143

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

وجاوخ هلحم  رد  سردآ :

هدش هتخاس  سرادم  دادعت  يراذگ : مان  ّتلع 

دوجو یمیدـق  هسردـم ي  تفه  کیب  رایدنفـسا  یـشاقن و  يوسراهچ  کـیدزن  رد  وجاوخ  هلحم ي  رد  هک  نیا  تسا  فورعم  هچنآ 
هدیدرگ بارخ  یتّلع  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ادعب  هتـشاد و  دوجو  مهدزیـس  نرق  لوا  ات  هدـیدرگ و  انب  هیوفـص  نامز  رد  هک  تشاد 

: زا دنترابع  سرادم  نیا  تسا 

مگیب 6- بنیز  هسردـم  هدد 5 - هسردـم  تبحم 4 - هجاوخ  هسردـم  مناخ 3 - ناـخ  يرپ  هسردـم  کیب 2 - رایدنفـسا  هسردـم  - 1
ناـمز رد  هک  تسا  يا  هسردـم  نیرخآ  مگیب  میرم  هسردـم  هناـگتفه ، سرادـم  نـیا  زا  مـگیب  مـیرم  هسردـم  یقتوراس 7 - هسردـم 

دیدج يا  هسردم  تروص  هب  ار  نآ  هدش و  بارخ  ینارکش  مساقلا  وبا  یگنهرف  تسایر 
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.دنا هدروآرد 

سرادم
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: کلهتسم هناگ  تفه 

كورتم و الومعم  دعب  ياه  هرود  رد  هک  دوب  رومعم  دابآ و  ینعی  هسردـم  تفه  هیوفـص  نامز  رد  کلهتـسم  دابآ و  سابع  هلحم  رد 
ار ناشحلاصم  هدومن و  بارخ  ار  اهنآ  زا  یخرب  یکراشف  رقاب  دّمحم  خیش  موحرم  روتسد  هب  مهدزیـس  نرق  رخاوا  رد  هدنام و  روجهم 

: زا دنترابع  هناگتفه  سرادم  نیا  .دنا  هدرب  راک  هب  ناخ » میحر  رون   » یلحم دجسم  رد 

نزاخ لامک  اقآ  هسردم  - 1

دابآ سمش  هسردم  - 2

کیب ياقچرق  هسردم  - 3

هّیبطق هسردم  - 4

هاش ردام  هسردم  - 5

نآ تمسق  ود  رد  نکیل  دشاب ، یمن  نیـشن  هبلط  هچرگ  ریاد و  خیرات  نیا  ات  دابآ  سمـش  هسردم ي  هناگتفه  سرادم  نیا  نایم  زا  - 6
.دوش یم  رازگرب  یناوخ  هضور  متخ و  سلجم 

278 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هسمخ سرادم   144

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا رومعم  هیقب  بیرخت و  هسردم   2 تیعضو :

.تسا هتشاد  رارق  دمحا  هداز  ماما  دوصقم و  قوسراهچ  هدودحم ي  رد  سردآ :

سرادم دادعت  يراذگ : مان  ّتلع 

دوصقم و قوسراهچ  هچرازاب  دودح  رد  یفیک ، ناویا  يزار  یقت  دّـمحم  خیـش  باقعا  دالوا و  هاش  دجـسم  نایاقآ  تسایر  نامز  رد 
هدش یم  هرادا  نانآ  رظن  ریز  امیقتـسم  نآ  سیردت  ّتیلوت و  رما  هک  هتـشاد  دوجو  یمیدق  سرادم  زا  هسردـم  جـنپ  دـمحا ، هداز  ماما 
یلع دّمحم  خیش  هسردم ي  هاش 4 - دجسم  هسردم ي  هّیساملا 3 - هسردم ي  هیلیعامسا 2 - هسردم ي  - 1 زا : دنترابع  اهنآ  تسا و 

هاش دجـسم  هسردم ي  هّیلیعامـسا و  هسردم ي  زا  ریغ  دنا و  هدوب  فورعم  هسمخ  سرادم  مان  هب  هسردم  جنپ  نیا  .نابرع  هسردم  - 5
.یلع دّمحم  خیش  جاح  هسردم  صخالاب  دشاب  یم  رومعم  نیشن و  هبلط  رگید  سرادم  تسا ، ریاب  العف  هک 

279 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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کیب میهاربا  هسردم   145

يوفص تخاس : لاس 

باّلط یگدنز  لحم  دابآ و  تیعضو :

لیعامسا هدازماما  نحص  سردآ :

انب یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هسردم مان  هب  نآ  یناب  مان  تبسانم  هب  هک  تسا  لیعامسا  هدازماما  هسردم  دوصقم 

280 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.تسا هدش  هدناوخ  مه  کیب » میهاربا  »

281 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( هّیلالج  ) دابآ دمحا  هسردم   146

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

دابآدمحا هلحم ي  سردآ :

.تسا هدش  هدیمان  مان  نیدب  تخاس  ناکم  لیلد  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نیـسح ناطلـس  هاش  مرح  ّصاخ  کشزپ  بیط - دّـمحم  نیدـلا  لـالج  ياـهانب  زا  هدـیدرگ و  عقاو  دابآدـمحا  هلحم  رد  هسردـم  نیا 
یـشاک هنیمز ي  رب  دیفـس  ثلث  طخ  هب  هسردم  ردرـس  هبیتک  .دشاب  یم  هسردـم  نامه  رد  زین  روبزم  یناب  هاگمارآ  هک  تسا  يوفص -
هدراهچ دصکی و  رازه و  کی  لاس  زا  هسردم  يانب  ددرگ ، یم  مولعم  ردرـس  هبیتک  ياوتحم  زا  هک  يروط  هب  .تسا  گنر  يدروجال 

هک تسا  هدیـسر  مامتا  هب  هدزناپ  دـصکی و  رازهکی و  لاس  رد  هک  تسا  یکاح  لـغب  تشپ  هبیتک  یلو  تسا  هدیـسر  ماـمتا  هب  يرجه 
هب ار  نآ  تینابم  یلو  دراد ، دوجو  تینابم  خیرات  ود  نیا  نیب  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  رما  رهاظ  دشاب و  ردرـس  خـیرات  زا  سپ  لاسکی 

هبیتک ي دـش و  هتـشون  يرجه  هدراهچ  دـصکی و  رازه و  لاس  هجحیذ  خـیرات  رد  رد  رـس  هبیتک  هک  دومن  عفترم  ناوت  یم  بیترت  نیا 
يرجه هدزناپ  دصکی و  رازهکی و  لاس  اب  نراقم  هک  هجحیذ  زا  دعب  مرحم  رد  ار  لغب  تشپ 

282 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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.دنا هتشون  تسا  يرمق 

کی نامه  ار  لغب  تشپ  تایبا  خیرات  تسا  هدـیدرگ  لقن  باتک  نآ  زا  اه  هبیتک  هک  ناهفـصا » یخیرات  هنیجنگ ي   » دنمـشناد فلؤم 
هدروآ باسح  هب  هدراهچ  دصکی و  رازه و 
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.تسا

روبزم هسردم  برد  رـس  یخیرات  تبث  .دوش  یم  يرجه  لاس 1115  اـب  قبطنم  دوش  هبـساحم  هک  قیقد  روط  هب  تسین و  تسرد  یلو 
.تسا يرادا  شدرگ  رد 

283 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رون اقآ  هسردم   147

يوفص زا  سپ  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

ناهفصا رازاب  سردآ :

نآ یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

عالّطا هسردم  سیـسأت  خیرات  زا  .تسا  عماج  دجـسم  کیدزن »  » هّیرون هسردـم  زا  ریغ  نیا  ناهفـصا و  رازاب  رد  هدوب  يا  هسردـم  مان 
هـسردم نیا  زا  دارم  هک  دور  یم  لامتحا  هچنانچ  .تسا  هّیوفـص  زا  سپ  ياه  هرود  هب  ّقلعتم  الامتحا  تسا و  هدـماین  تسد  هب  یقیقد 

.دشاب رون » اقآ  دجسم   » الوج رون  اقآ  هسردم  نامه 

284 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ریدغلا هسردم   148

.ق .ه   1405 تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

هّینوراه نابایخ  هب  لصتم  هچوک  يراصنا  خیش  نابایخ  سردآ :

.تسا هدش  هدیمان  مان  نیدب  ریدغ ) هثداح ي   ) عّیشت مالسا و  گرزب  عیاقو  زا  یکی  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

لّلجم و یلزنم  لصا  رد  ددرگ و  یم  لصّتم  هّینوراه  ناـبایخ  هب  هک  يا  هچوک  رد  يراـصنا  ریـشم  ناـبایخ  هیلا  یهتنم  رد  يا  هسردـم 
.تسا هدیدرگ  هّیملع  هسردم  هب  لیدبت  يرمق  لاس 1405  رد  تسا و  یگنهرف  ثاریم  فیدر  رد  هک  هدوب  ینوکسم 

رد یماما  هیقف  نسح  دّیـس  ياـقآ  رظن  ریز  هتفرگ و  تروص  یـساسا  تاریمعت  نآ  ناـمتخاس  رد  تسا و  رتم  هسردم 2400  تحاسم 
هک دشاب  یم  راقفلاوذ  هسردـم  لّصفم  همانرب  یـسرد  تاسلج  زا  يرامـش  يرازگرب  لحم  تسا و  هتفرگ  رارق  هّیملع  هزوح ي  رایتخا 
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.ددرگ یم  رازگرب  ناکم  نیا  رد  ریدغ  دیع  رد  هلاس  ره  هک  ع -)  ) نینمؤملا ریما  یلاوملا - یلوم  تیالو  نشج  همه  زا  رت  هوکشاب 

285 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

غابراهچ هسردم ي  ای  ع )  ) قداص ماما  هسردم   149

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

یسابع غابراهچ  سردآ :

يوفص نیسح  ناطلس  يراذگ : مان  ّتلع 

.میا هدومن  یسررب  غابراهچ  هسردم  ناونع  تحت  ار  نآ  دشاب و  یم  یناطلس »  » غابراهچ هسردم  دوصقم 

286 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیماما هسردم   150

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هکورتم  تیعضو :

مساق اباب  هعقب ي  رانک  رد  فتاه  نابایخ  سردآ :

ناهفصا رهش  رب  تیالو  تماما و  بتکم  ّتیمکاح  لیلد  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

.دراد رارق  مساق  اباب  هربقم ي  کیدزن  مساق و  اباب  هچوک  رد  فتاه  نابایخ  رد  هک  تسا  مساق  اباب  هسردم  نامه  هسردـم  نیا  زا  دارم 
.تسا هدش  ناریو  نآ  یناقوف  ياه  هرجح  رتشیب  هک  تسا  یناقوف  یناتحت و  هرجح  باب  ياراد 32  هک  يا  هقبط  ود  هسردم 

نیا رب  هتـشون و  ار  افلخ  یماسا  هسردم  ردرـس  رب  هک  تسا  نآ  هتفای  ترهـش  هّیماما  ای  یماما  هسردم ي  هب  هسردـم  نیا  هک  نیا  ّتلع 
هسردم ي مان  هب  هدـش  هّیماما  باّلط  عجرم  جراخ و  دوجوم  ّتیعـضو  نآ  زا  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدوب  ّتنـس  لها  باّلط  عجرم  ساسا 

ییاه هتـشون  اریز  .تسا  هدیدرگ  یلمع  مان ، رییغت  نیا  هیوفـص  نیطالـس  دهع  زا  متح  روط  هب  تسا و  هدش  روهـشم  فورعم و  هّیماما 
رد هنرگ  تسا و  ناهفصا  رد  بهذم  یّنس  مجاهم و  ياه  ناغفا  ّتیمکاح  هرود ي  هب  ّقلعتم  هدوب ، نّنـست  لها  ّتیمکاح  هناشن ي  هک 
هک يا  هسردـم  رد  مه  نآ  تسا ، هتفر  نیب  زا  نآ  ياه  نامتخاس  رهـش و  زا  نّنـست  مئـالع  راـثآ و  یماـمت  هّیوفـص ، تموکح  نارود 

میلاعت عّیشت و  بتکم  جیورت  رشن و  ّلحم 
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287 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نرق گرزب  يافرع  زا  مساق - اباب  نآ  سّردم  مان  رابتعا  هب  هسردم  نیا  لاح  ره  هب  .تسا  هدوب  مالـسلا - مهیلع  تیبلا - لها  فراعم  و 
.ه لاس 725  رد  متشه -
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رـشب هب  هدرک و  ظفح  ار  نآ  تسا - هدوب  ثداوح  رتسب  اهراب  هک  ناهفـصا - هک  تسا  يا  هسردم  اهنت  لاح  ره  هب  هدـش و  هتخاس  .ق 
یّفوتم  ) یـسلجم یقت  دّـمحم  هماّلع  یعیـش ، گرزب  ثّدـحم  هب  ناوت  یم  نآ  رادـمان  ناسّردـم  ناـیم  زا  .تسا و  هدومن  هیدـه  زورما 

.دومن هراشا  .ق ) .ه   1070

288 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ع)  ) یلع نینموملا  ریما  هسردم   151

.ق .ه   1400 تخاس : لاس 

.تساجرباپ دابآ و  تیعضو :

یچقوط سردآ :

.تسا هدوب  نآ  یناب  نایرفعج  نیدلا  رون  دّیس  مالسالا  تجح  يراذگ : مان  ّتلع 

یتّیمها اب  گرزب و  دجـسم  راـنک  رد  یچقوط و  میدـق  يالـصم  لـحم  رد  یچقوط )  ) سدـق هکلف  یکیدزن  رد  هک  تسا  يا  هسردـم 
ّلحم هدـش و  لیمکت  نآ  هرجح ي  هک 20  بسانم  تاناکما  هرجح و  اب 80  تسا  هقبط  ود  هدش  دای  هسردم  .تسا  هدیدرگ  سیـسأت 

تاـناکما باـتک و  دـلج  رازه  هد  دودــح  اـب  يا  هناـخباتک  ـالعف  .دراد  هـبلط  رفن  رـضاح 30  لاـح  رد  دـشاب و  یم  باـّلط  تنوـکس 
دننک هیهت  دـنراد  اـنب  هک  ینیمز  هعطق  رد  هدـنیآ ، رد  یلو  دراد ، ّتیلاّـعف  ع )  ) یلع نینموـملا ، ریما  هّیملع ي  هسردـم  رد  يرتویپماـک 

.دریگ رارق  مه  رانک  رد  یمومع » هناخباتک ، هسردم ، دجسم ،  » هعومجم هک  دش  دهاوخ  سیسأت  لقتسم  لّصفم و  يا  هناخباتک 

رون دّیس  ياقآ  ناهفصا  شالترپ  نویناحور  زا  یکی  هلیسو  هب  يرمق  لاس 1400  رد  ریخا  هرود  رد  هدش  دای  هسردم  دجسم و  سیسأت 
.دشاب یم  هعسوت  لیمکت و  لاح  رد  هدش و  ماجنا  نایرفعج  نیدلا 

289 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( کیب رایدنفسا   ) سینا هسردم   152

.ق .ه  لاس 1000  دودح  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

نایدّحوم دیهش  نابایخ  سردآ :

.تسا هدوب  کیب  رایدنفسا  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

لاس رد  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  مرح  تافیرـشت  تسایر  ایوگ  هک  تسا  هدوب  يو  رواشم  ریبک و  سابع  هاـش  يارما  زا  کـیب  رایدنفـسا 
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هـسردم هک   ) هچوک نآ  هارمه  هب  هک  دهن  یم  انب  يا  هسردـم  یـشاّقن ، يوسراهچ  رازاب  بنج  رد  يو  .تسا  هدـش  توف  .ق  .ه   1023
.دوش یم  هدیمان  کیب  رایدنفسا  مان  هب  دراد ) رارق  نآ  رد 

دنچ هارمه  هب  هدوب و  اجرباپ  .ق ) .ه   1298  ) هّیراجاق دهع  رخاوا  ات  هسردم  نیا  هک  نیا  تسا  یعطق  هچنآ 
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ات هک  دنا  هتـشاد  رارق  یـشاّقن » قوسراهچ  بارچ و   » هّلحم ي رد  هدش  یم  دای  هسردم » تفه   » ناونع هب  اهنآ  زا  هک  رگید ، هسردم ي 
تسا و هدش  اهر  ناشیاه  نیمز  دسیون : یم  ص 687 ) « ) ناهفصا یخیرات  راثآ  هنیجنگ ي   » فلؤم هکنانچ  بارخ و  یگمه  زورما  هب 

.تسا هدش  هدافتسا  رگید ، دجاسم  نتخاس  رد  گرزب ، نیدهتجم  زا  یکی  ياوتف  هب  اهنآ ، حلاصم  زا 

290 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

مولعلا رقاب  هیملع  هسردم   153

يوفص زا  سپ  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

دابآدمحا نابایخ  سردآ :

ینامیا هیقف  لامک  دّیس  جاح  نیملسملا  مالسالا و  تجح  يراذگ : مان  ّتلع 

.تسا هدیمان  ع )  ) رقاب ماما  مان  هب  ار  نآ  هسردم  یناب 

رظن ریز  يرمق  لاس 1405  دودح  رد  هک  هیدـهم »  » يژولویدار هاگـشیامزآ و  کیدزن  دابآدـمحا  نابایخ  رد  عقاو  تسا  يا  هسردـم 
هدش دای  هسردم  .تسا  هتشگ  سیسأت  ینامیا  هیقف  لامک  دّیـس  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ینعی  ناهفـصا  نّویناحور  زا  یکی 
.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  باّلط  تنوکس  يارب  يرامش  سیردت و  يارب  اهنآ  زا  يدادعت  هک  هرجح  دودح 25  اب  تسا ، هقبط  ود 

اب ابیز  ياه  هبیتک  قّرعم و  ياه  یـشاک  اب  نآ ، ردرـس  دـشاب و  یم  حطـس  تامّدـقم و  هرود  رد  ع )  ) مولعلا رقاـب  هسردـم  ياـه  سرد 
.تسا هدیدرگ  نییزت  وکین  یطخ 

291 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیداوج هسردم   154

يوفص دهع  زا  سپ  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  اجرباپ و  تیعضو :

( راقفلا وذ  هسردم  هچوک   ) ناهفصا رازاب  کیدزن  سردآ :

بقل يراذگ : مان  ّتلع 

اب هدوب و  ینوکـسم  لزنم  لصا  رد  هک  راقفلا  وذ  هسردم  اب  یکیدزن  هلـصاف ي  رد  هیدومحم و  هسردم ي  هب  لصّتم  تسا  يا  هسردم 
راقفلا و وذ  هسردـم ي  عیـسو  همانرب ي  یـسرد و  تاسلج  لیکـشت  ّلـحم  رـضاح  لاـح  رد  هدـمآرد و  هسردـم  تروص  هب  یتارییغت 
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.دشاب یم  هتسباو  سرادم 

292 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هیتمکح هسردم   155

يوفص زا  دعب  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

کلملا ریشم  هچوک  ینامرک  هار  راهچ  سردآ :

بقل يراذگ : مان  ّتلع 

هـسردم نیا  الامتحا  .تسا  هدش  لیدبت  ییاه  هزاغم  هب  اهدعب  هک  کلملا ) ریـشم  هچوک  لوا   ) ینامرک هار  راهچ  رد  هدوب  يا  هسردـم 
.دماین تسد  هب  نآ  يریگ  لکش  خیرات  رب  دنتسم  یلیلد  یلو  تسا  هّیوفص  زا  سپ  هرود ي  هب  ّقلعتم 

293 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هدایّسلا راد  هسردم   156

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

.تسین دوجوم  سردآ :

:- يراذگ مان  ّتلع 

رد دوب و  تراهط  تمصع و  نادناخ  ناراد  تسود  زا  هدنب » ادخ  دّمحم  ناطلس  ردارب   » لوغم ناخ  نوغرا  نب  نازاغ  دومحم ، ناطلس 
هن ناریا  ناناخلیا  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  .دروآ  يور  هّیماما  هعیـش  ّقح  بهذم  هب  تفرگ و  هلـصاف  تنـس  لها  بهذم  زا  لاس 702 
ناخ نازاغ  .دندش  یمالـسا  بادآ  جّورم  دوخ  و  دندیورگ ، عّیـشت  هب  ناخ ، نازاغ  نیـشناج  دهع  رد  هکلب  دندومن ، مالـسا  لوبق  اهنت 

مهیلع  ) تیب لها  هب  هجوت  تیانع و  رثا  رد  ار  يدایز  تاکرب  راثآ و  مه  يرادـیب  رد  دـید و  باوخ  هب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  تبون  ود 
راد  » دجاسم و سرادم و  .داد و  رارق  دوخ  یعامتجا  ياه  ّتیلاعف  نتم  رد  ار  تاداس  هب  هجوت  تهج  نیمه  هب  دومن  تفایرد  مالسلا )

رومیت و ماع  لتق  رد  هرایـسلا  راد  نیا  ارهاظ  .درک  سیـسأت  ار  هدایّـسلا » راد   » ناهفـصا رد  هلمج  زا  دومن ، سیـسأت  ار  ییاـه » هدایّـسلا 
رظن زا  اهنت  هن  هدایسلا  راد  .تسا  هدیدرگ  ناریو  وا  ياه  یبارخ 

294 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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همئا مان  نتـسب  شقن  اب  هکلب  تسا ) هدرک  داجیا  هرانم  نآ  يارب  ناخ  نازاغ  هک  اـجنآ  اـت   ) هدوب تمظع  ّتیمها و  ياراد  یناـمتخاس ،
هتسب شقن  نآ  رب  عّیشت  راعش  نآ ، ياه  هبیتک  رب  رشع  ینثا 
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.تسا هتشاد  روهظ  و 

295 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناخ میحر  دجسم   157

هّیوفص زا  سپ  تخاس : لاس 

تساجرباپ تیعضو :

کشوک برد  هلحم ي  هب  لصّتم  ون و  هلحم  يادتبا  رد  سردآ :

تسا هدرک  لیمکت  مامتا و  ار  نآ  هک  يدرف  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هیاپ تسا و  هتفرگ  رارق  یناقلاط  نابایخ  یکیدزن  رد  کشوک و  برد  هلحم  هب  لصّتم  ون و  هلحم  يادتبا  رد  عقاو  ناخ  میحر  دجـسم 
نآ زا  سپ  تسا و  هدوب  يرمق ) يرجه  یفوتم 1273   ) سردم نسح  دّیس  موحرم  رادمان ، دهتجم  هلیسو ي  هب  نآ  سیسأت  يراذگ و 

هوکـشاب گرزب و  دجاسم  زا  دجـسم  نیا  .دـنتخادرپ  نآ  مامتا  لیمکت و  هب  شناردارب  یگیبرلگیب و  ناخ  میحر  دّـمحم  درم ، گرزب 
هتفرگ رارق  نآ  یلامـش  بناج  رد  تسا ، وا  یملع  نادناخ  سردم و  موحرم  نفدم  هک  سردم ، نادناخ  هعقب ي  .دـشاب  یم  ناهفـصا 

لاس نیدنچ  هتفرگ و  ماجنا  .ق ) .ه  یفوتم 1273   ) سردم موحرم  نامز  رد  دجسم ، سیـسأت  لحارم  نیلّوا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا 
یقاب درم  گرزب  نآ  رمع  زا 

296 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دجسم يراک  یـشاک  نیئزت و  هدوب و  .ق  .ه  ات 1304  لاس 1260  دودـح  هب  طوبرم  دجـسم  هدـمع ي  يانب  هک  تفگ  ناوت  یم  هدوب 
ددع هس  دجسم  نیا  رد  .دوش  یم  هدیمان  میحرلا » دجسم   » مان هب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  ناخ  میحر  دجـسم  رد  .تسا  هدش  ماجنا  اهدعب 

.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  رضاح  لاح  رد  و  هدش ، هتخاس  باّلط  تنوکس  يارب  هرجح 

297 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يدهاز هسردم   158

رصاعم هرود ي  رد  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

یناشاک هّللا  تیآ  نابایخ  سردآ :

.تسا هدوب  يدهاز  دومحم  گنهرس  نآ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 
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رتم رازه  هس  بیرق  نآ  همیمـض  هاگنامرد  دجـسم و  اب  تسا و  يدـهاز  دومحم  گنهرـس  نآ  یناب  دـیدج و  ياـهانب  زا  هسردـم  نیا 
.دراد تحاسم 

، يودهم قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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298 ص :

حبص هراتس  هسردم   159

يوفص دهع  رد  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

هناخ سوواط  غاب  سردآ :

صاخ مسا  يراذگ : مان  ّتلع 

شنایم زا  مرصاین »  » يدام دوب و  نیـسح  ناولهپ  غاب  همیمـض ي  غابراهچ و  قرـشم  رد  مود و  سابع  هاش  ياهانب  زا  هناخ  سوواط  غاب 
هک نیا  اـت  تشگ  تسد  هب  تسد  غاـب  نیا  .تشاد  دوجو  مود  ساـبع  هاـش  زا  ییاـه  ناـمتخاس  غاـب  ود  نیا  طـسو  رد  .تشذـگ  یم 

.دیدرگ ترامع  مه  یتمسق  و  حبص » هراتس   » هسردم نآ  زا  یتمسق 

299 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یمریمس هسردم   160

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

.تسا هدش  بیرخت  تیعضو :

.دشن ادیپ  سردآ :

ص299 يودهم ؛  قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا  نآ  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

کلم نب  دّمحم  نب  دومحم  ناطلـس  ریزو  یفوتم 516 ،)  ) یمریمـس هّللا  دبع  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  یلع  هلیـسو  هب  هک  هدوب  يا  هسر 
نوتاخ رهوگ  هب  مریمس  كالما  رتشیب  هک  اجنآ  زا  .دوب  ناهفصا  مریمس  مدرم  زا  کلملا  لامک  .تسا  هتشگ  سیـسأت  یقوجلـس ، هاش 

لامک تشاد و  هدـهع  هب  ار  اجنآ  یتایلام  لّصحم  لغـش  کـلملا ) لاـمک   ) وا ردـپ  .تشاد  ّقلعت  یقوجلـس ) دّـمحم  ناطلـس  رـسمه  )
وا هجوت  بلج  ددـص  رد  تفاتـش و  ریزو  تاقالم  هب  اـهراب  لغـش ، نیا  رد  وا  یباـیماک  شردـپ و  تیعقوم  ماـقم و  رطاـخ  هب  کـلملا 

فورعم ریزو  هلودلا » بیز   » هجیتن ي یب  ترازو  لالخ  رد  .دیسر  یفوتسم »  » ماقم هب  دّمحم  تنطلس  نایاپ  رد  کلملا  لامک  .دمآرب 
دمآ لیان  دّمحم  نب  دومحم  ناطلـس  ترازو  ماقم  هب  ناوارف  تادیهمت  اب  ماجنارـس  دـش و  وا  ناوید  ذـفنتم  ياضعا  زا  یکی  هقجالس ،

.دیسر لتق  هب  ماقم ، نیا  زارحا  زا  دعب  لاس  هس  اّما 

300 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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لپ نس  ریپ و  نس  هسردم   161

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

افلج سردآ :

هسردم نیا  ناسّردم  زا  نت  ود  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نانامهیم عابتا و  ناکدوک و  ات  دـننک  سیـسأت  ناهفـصا  رد  تیلمرک  ناشیـشک  دوب  هداد  هزاجا  لوا  ساـبع  هاـش  هک  دوب  يا  هسردـم 
.دننک لیصحت  نآ  رد  ییاپورا  نابز  يوسیع 

301 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

« یسابع عماج  دجسم  هسردم   » هاش هسردم   162

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ناهج شقن  نادیم  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد هک  تسا  ناهفـصا  هّیملع  هزوح ي  رد  یملع  مهم  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  یلعف » ماـما  دجـسم  هاـش ، دجـسم   » یـسابع عماـج  دجـسم 
رد .تسا  رادروخرب  يوفـص  نارود  يراک  یـشاک  يراـمعم و  راـثآ  نیرت  هتـسجرب  نیرت و  مهم  زا  دراد و  رارق  ناـهج  شقن  نادـیم 

دادعت هدوب و  ینوکسم  بانج ، موحرم  هلیـسو  هب  ناهفـصالا »  » باتک فیلأت  نامز  ات  دراد و  هرجح  هد  مود  هقبط  رد  یلامـش  تمـسق 
.دنا هتشاد  تنوکس  اجنآ  رد  هبلط  هدزناپ 

ياه هرهچ  زا  هیملع و  ياه  هزوح  رخافم  زا  اضعب  هک  هدوب  ییاه  ّتیـصخش  لیـصحت  یـسرد و  ّتیلاّعف  ّلحم  هاش  هسردـم  دجـسم و 
.دنشاب یم  هعیش  هتسجرب ي 

302 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

فرش هسردم   163

مهدراهچ نرق  تخاس : لاس 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


ریاد تیعضو :

!؟ دشن ادیپ  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

نرق رد  ناهفـصا  رد  دیدج  سرادم  زا  فرـش  هسردـم  سـسؤم  ناهفـصا و  رد  دـیدج  گنهرف  ناسـسؤم  زا  ناخ  رافغلا  دـبع  ازریم 
.دشاب یم  يرجه  مهدراهچ 

303 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیسمش هسردم   164

.ق .ه   1104 تخاس : لاس 

نیشن هبلط  اجرباپ و  تیعضو :

نارگ هساک  هلحم ي  نامسیر  رازاب  سردآ :

.تسا هدوب  يدزی  دّمحم  نیدلا  سمش  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

ماگنه .دراد  رارق  ناهفصا  رهـش  هنهک ي  نادیم  نابرع و  رازاب  زا  بعـشنم  نامـسیر  رازاب  رد  نارگ و  هساک  هلحم ي  رد  هسردم  نیا 
هـسردم تخاس ، ار  هسردـم  کـلملا  میکح  هک  نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  مه  هّیـسمش  هسردـم  هب  فورعم  نارگ  هساـک  هسردـم  اـنب ،

.دوش عوجر  نارگ  هساک  هسردم  هب  رتشیب  تاحیضوت  يارب  .تفرگ  مان  هّیمیکح 

304 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هش هسردم   165

يوفص تخاس : لاس 

اجرباپ تیعضو :

نییاپ غابراهچ  سردآ :

.تسا هدوب  نآ  یناب  نیسح  ناطلس  يراذگ : مان  ّتلع 

زا هدش  شقن  يراعـشا  هسردم  لخدم  هبیتک  نیرتالاب  رد  غابراهچ .) هسردم  هب  دوش  عوجر   ) دشاب یم  غابراهچ  هسردم ي  نامه  هک 
: هتشون هک  يرهزا  هب  صلختم  يرعاش 
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دابآ لامک  زا  دش » هش   » هسردم مان  هب  شخیرات  هب  يرهزا  تشون  تفرگ و  ملق  ... 

.ق .ه   1119

: هدمآ هدرب  مان  قیلعتسن  ّطخ  هب  زاب  زین  هسردم ، یلامش  يارسرس  رد  هّتبلا  هک  تسا ، یناهفصا  حلاص  دّمحم  ّطخ  هب  هبیتک  نیا 

نیقفاخ بیز  دنادرگ  هم ، رهم و  نوچ  یعلطم  « بیجن  » شمامتا لاس  انب و  خیرات  رهب 

نید ناطلس  نید ،» هاش   » بانجیلاع سردم  نیقرشم  جوا  هام  لداع ،» ناطلس   » دجسم

.ق .ه  .ق 1119  .ه   1118

ملاع ملع و  تلیـضف  رد  یثیداحا  يریازج ، میحرلا  دبع  ملق  هب  غابراهچ ، هسردم ي  نحـص  یبونج  ناویا  یجراخ  يامن  هبیتک ي  رد 
ّطخ هب  تسا  هتسب  شقن  شمّرکم  دالوا  و  ص )  ) ربمایپ هب  عجار  یثیداحا  زین  ناویا  لخاد  هبیتک ي  رد  تسا و  هدش  هتشون 

305 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

و .ق ... ) .ه  لاس 1116  رد  : ) هک هدـمآ  يدابآ  نوتاخ  ماوعالا » نینّـسلا و  عیاقو   » باتک رد  لاح  ره  هب  .یماـمالا  نسحم  دّـمحم  نبا 
رد دومن  يا  هسردم  يانب 
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مارحلا هّجحلا  يذ  رد  و  دوب ، ندش  مامت  رب  فرشم  هسردم  هدجه ، دص و  رازه و  رد  هدزناش و  دص و  رازه و  رد  ناهفـصا ، غابراهچ 
 ... دومن ضیوفت  هّللا  همّلس  ارقاب ، دّمحم  ریمآ  املعلا ، هماّلع  ترضح  هب  ار  هروبزم  هسردم ي  سیردت  .ق ) .ه  لاس 1118   ) لاس نآ 

306 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یئاهب خیش  هسردم   166

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

عماج دجسم  راوج  رد  سردآ :

یناب مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

اّلم موحرم  تسا و  هتخادرپ  یم  یملع  ياه  ّتیلاّعف  هب  نآ  رد  هک  تسا  هتشاد  عماج  دجسم  راوج  رد  يا  هسردم  یئاهب  خیـش  موحرم 
هدومن و تاقالم  هسردم  نآ  رد  ع )  ) هیداجـس هفیحـص  هلباقم ي  لاح  رد  ار  یئاهب  خیـش  یـسلجم ) هماّلع  ردپ   ) یـسلجم یقت  دّمحم 

.تسا هتشاد  هضرع  هّللا ) لجع   ) نامز ماما  سدقم  رضحم  هب  ار  دوخ  فّرشت  نایرج 

307 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نسح هاش  هسردم  هیمراص - هسردم   167

يوفص دهع  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دابآ نسح  هزاورد  وجاوخ  هلحم  سردآ :

نآ یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

یم مان  نیمه  هب  يا  هسردـم  هب  نسح  هاش  رـصق  ياه  هبارخ  زا  روبع  زا  سپ  هدـش و  یم  عورـش  داـبآ  نسح  هزاورد  زا  وجاوخ  هلحم 
هب دوش  عوجر  رتشیب  تاحیضوت  يارب   ) تسا هدوب  اجنآ  رد  زین  نسح  هاش  ربق  تسا و  هیمراص  هسردم  لحم  اج  نآ  نونکا  هک  هدیسر 

(. نسح هاش  هسردم 

308 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

روصنم ردص  هسردم   168
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يوفص زا  لبق  يرجه ، مشش  نرق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

.تسا هدوب  نیّدلا  ماظن  روصنم  ردص  یناب  مان  يراذگ : مان  ّتلع 

، ناریا رادمان  رعاش  هک  هدیدرگ  سیسأت  ناهفصا  رهش  رد  نیدلا ، ماظن  روصنم  ردص  هلیـسو ي  هب  يا  هسردم  يرجه ، مشـش  نرق  رد 
: تسا هدورس  نآ  یناب  هسردم و  حدم  رد  تیب  جنپ  یس و  رب  لمتشم  يا  هدیصق  یناهفصا  قازرلا  دبع  نب  دّمحم  نیدلا  لامج 

رود تتحاس  زا  رهد  تافآ  داب  هکرومعم  رصق  يانب  یلاع  یهز 

روتسم هلمج  هچنغ  وچ  تناهیقف  قطنم  هلمج  یطوط  وچ  تنادیفم 

روفرم وت  میظعت  ّظح  هبعک  وچ  بجاو  وت  مارکا  طرش  هلبق  وچ 

309 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اقآ یلقیلع  دجسم  هسردم و   169

يوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

دابآدیب هلحم  رد  وسراهچ  سردآ :

.تسا هدوب  اقآ  یلقیلع  جاح  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

اقآ یلقیلع  جاح  اهنآ  یناب  هک  .دراد  دوجو  دابآدـیب  هلحم ي  رد  وسراهچ  يارـس و  رازاـب و  ماـمح و  دجـسم و  زا  ییاـهانب  هعومجم 
نیسح ناطلس  هرود ي  رد  ار  یخیرات  دنمـشزرا و  راثآ  نیا  هدوب و  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  نامیلـس و  هاش  مرح  ناگجاوخ  زا  یکی 
ثعاب درذگ و  یم  دجـسم  يولج  زا  تسا ، فورعم  نسح » اباب   » يوج هب  هک  نسح  اباب  رهن  .تسا  هدراذـگ  ياج  هب  دوخ  زا  يوفص 

ياه يراک  یشاک  هک  دراد  ییابیز  رایـسب  ردرـس  اما  تسا ، کچوک  اقآ  یلقیلع  دجـسم  نحـص  .تسا  هدش  اجنآ  توارط  ییابیز و 
مود هقبط ي  رد  دجـسم ، یبرغ  فرط  رد  .دـنک  یم  هریخ  ار  يا  هدـننیب  ره  مشچ  نآ  يابیز  تاـنییزت  هدوب و  يراـک  هرگ  عون  زا  نآ 

قوـقح و دجـسم ، نیا  رد  نکاـس  باـّلط  يارب  دجـسم  فـقو  رد  دراد و  دوـجو  هرجح   12 نآ ) فرط  ود  دجـسم و  ردرـس  يـالاب  )
تسا .ق  .ه  دجسم 1122  تخاس  خیرات  .تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ییایازم 
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.تسا نآ  شخب  نیذآ  یماما  یقن  یلع  رنه  ّطخ و  هدش و  يراجح  رمرم  گنس  يور  رب  يابیز ، هبیتک ي  رد  هک 

.دننکاس نآ  رد  هّیملع  هزوح ي  باّلط  زا  یعمج  زین  نونکا 

310 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رمع هسردم   170

يرمق يرجه  متشه  نرق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

ناهفصا عماج  دجسم  بنج  سردآ :

هسردم یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد هک  دناسر  یم  دراد و  يوفص  نامیلس  هاش  نامز  زا  يراک  یشاک  هبیتک  کی  هک  تسا  یناویا  هعمج  دجسم  یقرش  علض  طسو  رد 
هدمآ لمع  هب  ناویا  رد  یتاریمعت  نامز  نآ 

311 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هک فلد » یبا   » نادـناخ زا  یلجع  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نآ  یناب  .دراد  رارق  رمع  هسردـم  هفـص و  لخدـم  ناویا  نیا  لامـش  رد  .تسا 
خیرات  » زا لقن  هب  ناریا  سرادم  خیرات  رد  .تسا  هدیدرگ  دجـسم  همیمـض  هتفای و  ماجنا  يرجه )  281  ) دوب ناهفـصا  نادمه و  یلاو 

.تسا هدمآ  یکسفشورطپ » ناریا ،

ماـیا رد  متـشه  نرق  رد  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  .دـش  هتخاـس  ناهفـصا  هعمج  دجـسم  بنج  رد  يا  هسردـم  متـشه  نرق  رد 
ماجنا یلجع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هلیـسو  هب  هک  تسا  یتمـسق  نامه  دّدـجم  نامتخاس  هدـش ، ماجنا  رفظم  لآ  دومحم  ناطلـس  تنطلس 

.تسا هدوب  زین  باتک  هنازخ ي  تارجح و  ياراد  هتشاد  یلّصفم  مظعم و  هناخباتک  هک  نآ  رب  هوالع  عماج  دجسم  .دوب  هتفرگ 

312 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دابآ سابع  هسردم   171

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

رذوبا نابایخ  دابآ  سابع  نابایخ  عطاقت  سردآ :
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.تسا هدوب  دابآ  سابع  هلحم ي  رد  انب  لحم  يراذگ : مان  ّتلع 

عطاقت یلعف  ّلحم  رد  هدوب  يا  هسردـم  میهاربا » هدازهاـش  کـیدزن   » کلهتـسم يوک  داـبآ و  ساـبع  هّلحم ي  هسردـم  تفه  زا  یکی 
تسا و هّیوفـص  هرود ي  راثآ  زا  هسردم  نیا  .درادن  دوجو  نآ  زا  يرثا  رـضاح  لاح  رد  هک  رذوبا  نابایخ  دابآ و  سابع  نابایخ  یلعف 

یم زیاج  ار  اهنآ  رد  فاکتعا  یسلجم ، رقاب  دّمحم  اّلم  موحرم  هک  تسا  يدجاسم  ءزج  هدوب و  دابآ  سابع  فورعم  دجـسم  راوج  رد 
دجسم هک  دوش  یم  مولعم  ترابع  نیا  زا  .تسا  هدرمش 
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عماج دـجاسم  زا  يرگید  رامـش  دـننامه  دـنا ؛ هتـشاد  هسردـم  دجـسم و  بیکرت  تلاح  نآ  تارجح  هسردـم و  دابآ و  سابع  عماـج 
زا ناگدیرب  تعانق و  رقف و  تاماقم  نابحاص  رتشیب  هک  هدوب  یّـصاخ  ّلحم  ایوگ  .تسا و  هسردم  دجـسم و  زا  یبیکرت  هک  ناهفـصا 
یم دامع  خیـش  لاح  حرـش  رد  يدابآرـصن » هرکذـت ي   » رد هکناـنچ  مه  دـنا ، هدـش  یم  میقم  اـجنآ  رد  قوشعم  ناـگداد  لد  قلخ و 

 ...« دشاب یمن  یسک  نونمم  هدش ، عناق  ادخ  هداد  هب  و  دراد ، هرجح  ناهفصا  دابآ  ساّبع  عماج  دجسم  رد  : » دسیون

313 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( هّیدیعس  ) هّیدیع هسردم   172

يوفص تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

دشن ادیپ  سردآ :

:- يراذگ مان  ّتلع 

تیادـه طخ  هب  هک  هدـش  دای  یئاسحا  روهمج  یبا  نبا  فیلأت  رکفلا » نیعم   » باتک زا  يا  هخـسن  زا  کلم  یلم  هناـخباتک  تسرهف  رد 
نیا .تسا  هتفای  نایاپ  نآ  خاسنتسا  هّیدیع  هسردم  رد  ناهفـصا  رهـش  رد  لوالا 1017  عیبر  رد  دـشاب و  یم  يریازج  هّللا  دـبع  نب  هّللا 

.تسا هدوب  نوکسم  رومعم و  مهدزای  نرق  لوا  همین  رد  هسردم 

314 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هشک هسردم   173

هیوفص تخاس : لاس 

هدش بیرخت  تیعضو :

فسوی خیش  هچوک  سردآ :

انب لحم  يراذگ : مان  ّتلع 

تموکح هرود   ) لبق لاس  تصـش  دودـح  ات  هک  کـلم ) ناـبایخ  طاـشن و  ناـبایخ  نیباـم   ) فسوی خیـش  هچوک  رد  هدوب  يا  هسردـم 
هب هدیدرگ و  فّرـصت  بصغ و  ناگیاسمه  هلیـسو  هب  هرود  نآ  رد  هدوب و  یقاب  نآ  هرجح ي  نیدـنچ  هسردـم و  طایح  لوا ) يولهپ 

.تسا هدمآرد  ینوکسم  هناخ ي  تروص 

315 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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دروآ مین  رس  هلحم  رد  کچوک  هسردم   174

يوفص تخاس : لاس 

هدش بیرخت  تیعضو :

دروآ مین  رس  هلحم  سردآ :

.تسا هدوب  دروآ  مین  هلحم ي  رد  نآ  ثادحا  لحم  يراذگ : مان  ّتلع 

هقبط ود  هک  تسا  دروآ  مین  هسردم  زا  ریغ  هسردم  نیا  تسا و  هتـشاد  هرجح  راهچ  طقف  هک  هدوب  دروآ  مین  رـس  هلحم ي  رد  هسردم 
هتـشاد ار  ییادتبا  هسردم  مکح  اهتّدـم  هک  تسا  دروآ  مین  هسردـم  رواجم  يارـسناوراک  زا  ریغ  دراد و  ناوارف  تارجح  دـشاب و  یم 

رد يریازج  دّیـس  موحرم  اریز  .دنا  هدومن  ناکم  لقن  دروآ  مین  هسردم  هب  سپـس  هدرک و  یم  لیـصحت  نآ  رد  يدـتبم  باّلط  تسا و 
وا راوگرزب  نآ  دوش و  یم  انشآ  یسلجم  هماّلع  اب  هسردم ، رد  تماقا  یتّدم  زا  سپ  هدوب و  املع  زا  هدش  دای  هسردم  رد  تماقا  ماگنه 

تالکشم یسلجم  هماّلع  تیامح  اب  شناتسود  يرئازج و  دّیس  موحرم  دنسیون و  یم  دّیـس  موحرم  هچنانچ  .دنرب  یم  دوخ  هناخ  هب  ار 
.دنا هدیدرگ  یسلجم  هماّلع  نادرگاش  زا  یگمه  هدش و  لح  ناشیلام 

316 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هّیدومحم هسردم   175

.ق .ه   1415 تخاس : لاس 

.تسا هدش  انب  دیدجت  تیعضو :

راقفلا وذ  هسردم  هچوک  سردآ :

انب یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

یمیدق نامتخاس  .دراد  رارق  راقفلا  وذ  هسردم  هچوک ي  رد  یملع  يانب  نیا  .هتشگ  سیـسأت  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  تسا  يا  هسردم 
مرتحم ناراکوکین  تّمه  اب  یماما و  هیقف  نسح  دّیس  جاح  هّللا  تیآ  رظن  ریز  هتشگ و  بیرخت  دوب  ینوکسم  لزنم  تروص  هب  هک  نآ 

هّیدومحم هسردـم  نیمزریز .) هبـساحم  اب   ) هقبط هس  تروص  هب  .تسا  هدـیدرگ  انب  دـیدجت  راکافـص  دومحم  اقآ  جاح  ياـقآ  هژیو  هب 
هـسردم يا  هزوح  یـسرد  همانرب  ياه  سرد  تاسلج  لیکـشت  ّلحم  هک  تسا  لاس  نیدنچ  دشاب و  یم  راقفلا  وذ  هسردـم  هب  هتـسباو 

.دشاب یم  راقفلا  وذ  هّیملع ي 

317 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

( هعمج  ) عماج دجسم  هسردم   176
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متشه نرق  تخاس : لاس 

هبورخم تیعضو :

ناهفصا عماج  دجسم  بنج  سردآ :

ناهفصا عماج  دجسم  اب  ترواجم  لیلدب  يراذگ : مان  ّتلع 

ناریا رد  تعرـس  هب  تفرگ ، یم  تروص  یناریا ، یمیدق  دجاسم  کشوک ، هب  هسردم  طایح  کی  قاحلا  اب  هک  هسردم  دجـسم  يانب 
رد دراد  دوجو  رمع  هسردم  دجسم و  هفص )  ) مان هب  یقرش  لامش  رد  نامتخاس  تسا  هدمآ  ناهفصا  گنهرف  باتک  رد  تفای و  قنور 
نب رمع  هلیـسو  هب  هک  تسا  ینامتخاس  نامه  هسردم  نیا  هتبلا  هک  هدش  هتخاس  ناهفـصا  هعمج  دجـسم  بنج  رد  هسردم  متـشه  نرق 

هتـشاد مه  يا  هسردـم  هدوب و  باتک  ياهنزاخ  اه و  هرجح  ياراد  ناهفـصا  عماج  دجـسم  .تسا  هدوب  هتفای  ماجنا  یلجع  زیزعلا  دـبع 
.تسا هدش  یم  هدیمان  هسردم »  » ناونع اب  امسر  هک  تسا 

318 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناخ نیسح  ازریم  هسردم   177

يوفص تخاس : لاس 

ریاد تیعضو :

یتفش دّیس  دجسم  راوج  رد  دابآدیب  هچرازاب  سردآ :

( یمق ياناخ  ازریم  رتخد   ) مناخ ءاسن  تزع  يراذگ : مان  ّتلع 

روبزم هسردم  .دراد  ترواجم  یتشر  دّیـس  دجـسم  اب  عقاو و  دابآدیب  هلحم ي  رد  دنا و  هدیمان  زین  نیـسح  ازریم  مان  هب  ار  هسردم  نیا 
يدهم دّمحم  ازریم  دنزرف  اضر  یلع  ازریم  دنزرف  نیـسح  ازریم  .تسا  هدیدرگ  ثادحا  يوفـص  نامیلـس  هاش  هرود  رد  نیـشن و  هبلط 

تحاـسم .تسا  هدوب  ملع  لـها  هبلط و  نکـسم  درک و  اـنب  .ق ) .ه   1099  ) رد يوفص  نامیلـس  هاش  تنطلـس  رـصع  رد  ار  هسردم  نیا 
زا هچرگ  هسردم  نیا  .دراد  ار  تحاسم  نیا  هسردم  هطّوحم ي  هیلک  ینعی  دشاب  یم  مین  زیفق و  ود  بیرج و  ود  بیرق  هسردم  ياضف 

ناهفصا رد  .ق ) .ه   1105 - 1077  ) يوفص نامیلـس  هاش  رـصع  رد  هک  هدوب  یّللجم  ابیز و  ياهانب  زا  اما  تسا  کچوک  تحاسم  رظن 
دابآدیب و هلحم ي  رازاب  رد  تسا و  هدش  داجیا 
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هک یمق ، رجات  اـناخ ، ازریم  رتخد  مناـخ  ءاـسن » تزع   » ماـن هب  هدوب  ینز  فقاو  یناـب و  .تسا  هتفرگ  رارق  دّیـس  دجـسم  ترواـجم  رد 
هدوب یّفوتم 1099 )  ) يراسناوخ نیـسح  اقآ  هدـهع ي  هب  ادـتبا  هسردـم  نیا  تیلوت  .تسا  هدومن  یفرعم  يدـهم  ازریم  ار  دوخ  رهوش 

هب هسردم  تیلوت  يو ، تشذگرد  زا  سپ  هک  تسا 

319 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تزع يدهم و  ازریم  دافحا  ای  دالوا  زا  ارهاظ  نیسح  ازریم  .تسا  هدش  راذگاو  .ق ) .ه  یّفوتم 1125   ) دّمحم نیدلا  لامج  اقآ  شرسپ 
هب هسردم  مک  مک  ددرگ و  یم  نآ  رد  باّلط  ندومن  نکاس  هسردم و  ریمعت  يدصتم  ناغفا ، هنتف ي  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  مناخ  اسن 

.دبای یم  ترهش  وا  مان 

هب ناوت  یم  نآ  نینکاس  باّلط و  هلمج ي  زا  تسا و  هدوب  نیشن  هبلط  رومعم و  راودا  هّیلک ي  رد  یشزومآ  داهن  نیا  يودهم ] داتـسا  ]
.درب مان  یناهفصا  هب  فورعم  يا  هسیدم  يوسوم  نسحلا  وبا  دّیس  اقآ  هعیش  ردقیلاع  عجرم 

320 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

کلملا ماظن  هسردم   178

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

تشدرد هلحم  سردآ :

یسوط کلملا  ماظن  هجاوخ  یناب  يراذگ : مان  ّتلع 

هلحم رد  متـشه  نرق  ات  ثادـحا و  یـسوط  کـلملا  ماـظن  هجاوخ  تهج  هب  هدوب  فورعم  مه  ناهفـصا  هّیماـظن ي  هب  هک  هسردـم  نیا 
نیا گرزب  ناسردـم  زا  تسا  هدوب  هلکاتـسم  هدـش  یم  رانید  رازه  هد  رب  غلاب  شا  هنایلاس  دـمآرد  هک  نآ  تافوقوم  یقاـب و  تشدرد 

.تسا هدوب  يراصنا  رباج  دافحا  زا  یناجّرا  یضاق  هّیماظن ،

321 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

باّون هسردم   179

.ق .ه   1067 تخاس : لاس 

بیرخت تیعضو :

( تشدرد  ) دابآدمحا هلحم  سردآ :
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یمزراوخ دّمحم  نیدلا  لامج  نب  عیفش  یناب  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد ناهفصا ، رد  لاس 1145  رد  هک  دراد  دوجو  قودـص  خیـش  تافیلأت  زا  يا  هخـسن  یفجن ، یـشعرم  یمظعلا  هّللا  هیآ  هناخباتک  رد 
هسردم رد  ناهفصا ، رهش  رد  خیرات 1100  رد  هک  دراد  دوجو  یناث  دیهش  ياه  هلاسر  زا  يا  هخسن  زین  .تسا و  هتـشون  باّون  هسردم 

هدوب باّون  هچوک  رد  هک  دشاب  دابآدمحا  هّیعیفـش  هسردـم  نامه  باّون  هسردـم  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  .تسا  هدـش  هتـشون  باّون 
.تسا

322 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نیسح هاش  ازریم  هسردم  هینوراه - هسردم   180

يوفص زا  لبق  تخاس : لاس 

هدش بیرخت  تیعضو :

تیالو نوراه  برغم  سردآ :

هینوراه هعقب ي  هب  یکیدزن  يراذگ : مان  ّتلع 

تسا و ییاه  هرجح  نآ  فارطا  رد  دراد و  یکچوک  ياضف  تسا و  عقاو  تیـالو » نوراـه   » یمیدـق هلحم ي  برغم  رد  هسردـم  نیا 
اب هک  تسا  یبارحم  ياراد  مه  نآ  یبوـنج  ناوـیا  .تسا  هدـش  هتـسارآ  یـشاک  رجآ و  تاـنیئزت  هب  نآ  رود  ياـهلغب  تشپ  اـهزرج و 

هبیتک ددرگ و  یم  لصّتم  تیالو » نوراه   » یلامش نحـص  هب  یّللجم  ردرـس  اب  روبزم  هسردم  .هدش  نییزت  سیفن  قّرعم  يراک  یـشاک 
هب لصّتم  هک  هینوراه  نوچ  .دـهد  یم  طبر  يوفـص  لیعامـسا  هاش  ناـمز  هب  ار  هّینوراـه  ناـمتخاس  داـجیا  هک  تسا  ردرـس  نیمه  ي 
زا دیاب  مه  ار  هسردم  هدـش  هتخاس  هدوب ) لیعامـسا  هاش  رابرد  يارزو  زا  هک   ) نیـسح ناخ  شمرود  هلیـسو ي  هب  دـشاب  یم  هسردـم 

نیمه رد  دوب  هدروآ  ناتـسودنه  زا  دومحم  ناطلـس  هک  ار  یگنـس  نوچ  هک  تسا  دقتعم  يراصنا  يرباج  یلو  .دـناوخ  وا  تاثادـحا 
هـسردم نیمه  .دشاب و  هقجالـس  نایونزغ و  نامز  هب  طوبرم  هینوراه  هسردم  تسخن  يانب  دیاب  سپ  هدش ، هتخادنا  راوید  رب  هسردـم 

ازریم نآ  هدننکریمعت ي  یناب و  هک  تسا 
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.تسا هدوب  بسامهط  هاش  ریزو  نیسح  هاش 

نیدلا لامک  هلیسو ي  هب  دروآ  رامش  هب  يوفـص  دهع  رد  هدش  داجیا  یـشزومآ  داهن  نیلّوا  ار  نآ  یعون  هب  ناوت  یم  هک  هسردم  نیا 
باتک هتـشون ي  هب  انب  .تسا  هدـش  داجیا  .ق ) .ه   905 - 930  ) لوا لیعامسا  هاش  تنطلـس  دهع  رد  .ق ) .ه  م 925   ) نیـسح هاش  ازریم 

صصق »

323 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

بیبح  » فلؤم هتفگ ي  هب  تسا و  هدیسر  يوفص  لیعامـسا  هاش  ترازو  هب  .ق  .ه  لاس 921  رد  یناهفصا  نیـسح  هاش  ازریم  یناقاخ »
 ... دنا هدوب  هداد  بقل  نیقرـشم » روما  ّربدم   » ار وا  هک  تسا  هدوب  يا  هنوگ  هب  يوفـص  دهع  هب  طوبرم  یتلود  روما  رد  وا  ریثأت  ریـسلا »
ياج هب  هدش و  ضوع  تارجح  یبوچ  ياهرد  یخرب  رما  ناّیلوتم  يراگنا  لهس  رثا  رب  هنافـسأتم  تسین و  ینوکـسم  العف  هسردم  نیا 

.تسا هتفر  راک  هب  یموینیمولآ  رد  نآ 

324 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ع)  ) نینموملا ریما  هناخباتک  هسردم   181

.ق .ه   1400 تخاس : لاس 

تسا ریاد  تیعضو :

( دابآدمحا نابایخ  يادتبا   ) نکرکش هکلف  سردآ :

ع)  ) الوم كّربتم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

یم هداد  لیکـشت  اه  مناخ  يارب  يوزوح  ینید و  سرد  ياهـسالک  دابآدـمحا  نابایخ  رد  عقاو  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هناـخباتک  رد 
هتفرگ لکش  ناوناب  يارب  يا  هسردم  بیترت  نیدب  ددرگ و  یم  سیردت  اهنآ  يارب  حطس  تامّدقم و  هبتر ي  رد  هّینید  سورد  دوش و 

.تسا

نلاس نامتخاس ، ّتیعـضو  هرابرد ي  يا  هناسانـشراک  عماج و  ياه  ینیب  شیپ  هک  تسا  يا  هقبط  هس  هناخباتک ي  ياراد  هسردم  نیا 
نآ تاعامتجا  نلاس  رد  هتفه  ره  دراد و  باـتک  دـلج  دودـح 60000  رـضاح  لاح  رد  هتفرگ و  تروص  باتک و ...  نزخم  هعلاـطم ،

.تسا ینامیا  هیقف  لامک  دّیس  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  انب  یناب  .دریگ  یم  تروص  یمومع  ینارنخس 

، قرش ملعلا  راد  ناهفصا 
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325 ص : يودهم ،

هسیفّنلا هسردم   182

مهدراهچ نرق  تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

دوعسم وبا  خیش  يوک  سردآ :

.تسا س )  ) ارهز ترضح  باقلا  زا  يراذگ : مان  ّتلع 

دودح رد  نآ  تحاسم  هک  هرـس ) سدـق   ) یمداخ هّللا  هیآ  موحرم  لزنم  کیدزن  دوعـسم ، وبا  خیـش  يوک  رد  عقاو  تسا  يا  هسردـم 
.دشاب یم  هقبط  ود  تروص  هب  تسا و  رتم  دصراهچ 

تسا و هدمآرد  هسردم  تروص  هب  دـیدج  یفاضا و  نامتخاس  يرادـقم  اب  هدـش و  فقو  سپـس  هدوب و  ینوکـسم  البق  هسردـم  نیا 
دنتسه و هّیدمحا »  » هسسؤم ناّیلوتم  نامه  هسردم  نیا  ناّیلوتم  .دشاب  یم  هناخباتک  کی  گرزب و  نلاس  کی  سردم و  تشه  لماش :

دودح رد  دنیامن و  یم  سیردت  هسردم  نیا  رد  رفن  هد  تسا و  يردب  نسحلا  وبا  ياقآ  مالـسالا  هّجح  هدهع ي  رب  هسردم  یتسرپرس 
.دنیامن یم  يا  هزوح  مولع  لیصحت  حطس ، تامّدقم و  ياه  هبتر  رد  ناوسن  هقبط  زا  رفن  داتفه 

.دور یم  رامش  هب  نارهاوخ  هینید  مولع  یلیصحت  زکارم  زا  عومجم  رد  و 

326 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

س)  ) ارهزلا هسردم   183

.ش .ه   1358 تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

بئاص نابایخ  سردآ :

س)  ) ارهز ترضح  كّربتم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

یم یمشاه  یضترم  دّیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هّجح  نآ  سسؤم  هتشگ و  سیـسأت  یـسمش »  1358  » لاس رد  هسردم  نیا 
ادتبا رد  هسردم  لحم  .دنشاب  یم  ّقلعتم  تیناحور  ملع و  نادناخ  هب  هک  دنتسه  یعیفـشریم  مناخ  هسردم  یلخاد  تسرپرـس  دنـشاب و 

.دشاب یم  بئاص  نابایخ  رد  عقاو  ع )  ) قداص رفعج  ماما  دجسم  رد  نونکا  مه  هدوب و  دّیس  دجسم  نابایخ  رد  هیمئاق  نامتخاس 
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نآ نیگنایم  هدوب و  ناسون  رد  نآ  ملع  نابلاط  نازومآ و  شناد  دادعت  تسا و  هّیلاع  حوطـس  ات  تامّدـقم  زا  هسردـم  نیا  ياه  سرد 
هرمز ي رد  هسردم  زاتمم  نادرگاش  زا  یضعب  زین  هّیملع و  هزوح ي  يالضف  زا  یخرب  .دشاب  یم  رفن  دصکی  زا  رتالاب 
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.دنشاب یم  هسردم  نیا  نیسّردم 

327 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ع)  ) بنیز ترضح  بتکم   184

.ش .ه   1354 تخاس : لاس 

تسا ریاد  تیعضو :

اه يزاریش  قوسراهچ  سردآ :

ع)  ) بنیز ترضح  كربتم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

رد نآ  ّلحم  هدش و  سیسأت  یـسمش  لاس 1354  رد  يزیر  تعیرـش  دومحم  خیـش  جاح  هّللا  هیآ  ترـضح  رظن  ریز  هک  تسا  هسردم 
همانرب هدیدرگ و  لقتنم  يدئاق  کینیلک  لباقم  تلود  هزاورد  کیدزن  هب  یسمش  لاس 1358  زا  هدوب و  اهیزاریش  قوسراهچ  هّلحم ي 
هـشیر یملع و  نادناخ  زا  هک   ) قلطم سردم  هرهز  مناخ  هدهع  هب  هسردـم  یتسرپرـس  .دراد  همادا  نونکات  نآ  یتیبرت  یـسرد و  ياه 

هجح موحرم  یهلا و  رفعج  خیـش  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هّجح  يزیر و  تعیرـش  هّللا  هیآ  هتفرگ و  رارق  دشاب ) یم  سّردم »  » راد
هتـشاد و هدهع  رب  ار  هسردم  نیا  رد  سیردت  يوزوح ، تالیـصحت  رد  هقباساب  ناوناب  زا  یعمج  يرّفظم و  نسحلا  وبا  دّیـس  مالـسالا 

ياه هبتر  رد  ملع  لیـصحت  هب  رفن  دـصکی  دودـح  رـضاح  لاح  رد  یلو  هدوبن  ناسکی  هشیمه  زکرم ، نیا  نابلط  شناد  رامـش  .دـنراد 
س)  ) هیمطاف بتکم  و  س )  ) بنیز بتکم  هبلط ي  اکرتشم  یخرب  نایم  نیا  زا  هک  دنراد  لاغتشا  هّیلاع  هطّـسوتم و  حوطـس  تامّدقم و 

.دنشاب یم  س )  ) ارهزلا هسردم  و 

328 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

س)  ) هیمطاف بتکم   185

.ش .ه   1344 تخاس : لاس 

.تسا ریاد  تیعضو :

دّیس دجسم  نابایخ  سردآ :

س)  ) همطاف ترضح  كربتم  مان  هب  يراذگ : مان  ّتلع 

هب نیما و  مناخ  هیجاح  یناریا  هدـهتجم ي  رظن  ریز  یـسمش  لاس 1344  رد  هک  نز  باـّلط  تیبرت  لیـصحت و  يارب  تسا  يا  هسردـم 
هب ناوسن ، هقبط  تیبرت  میلعت و  يارب  هسردم  نیلّوا  تسا و  هدیدرگ  سیسأت  ینویامه  تنیز  مناخ  هیجاح  هلـضاف  هملاع ي  یتسرپرس 
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هّللا هیآ  موحرم  دننام  .دنا  هدومن  یم  سیردت  هسردم  نیا  رد  نیسّردم  املع و  زا  يا  هدع  نامز ، لوط  رد  .دشاب  یم  يا  هزوح  شور 
دومحم خیش  ياقآ 
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هب لاغتـشا  هک  يا  هلـضاف  هملاع و  ناوناب  زاتمم و  نادرگاـش  ار  حوطـس  زا  یـشخب  یتامّدـقم و  ياـه  سرد  اـمومع  يزیر و  تعیرش 
ریخا ياهلاس  رد  هک  نیما  هدهتجم  مناخ  هیجاح  هموحرم  .دندومن  یم  سیردت  دنتشاد ، هسردم  نیمه  رد  يا  هزوح  هیلاع  تالیصحت 

هچرازاب دجسم و  تشپ  يوک   » دّیس دجسم  ترواجم  رد  نآ  ناکم  دنا و  هتفگ  یم  قالخا  سرد  هسردم  نیا  رد  اه  بش  هبنـشراهچ 
.دراد رارق  دابآدیب »

.تسا هّیلاع  حوطس  ات  تامّدقم  زا  ع )  ) همطاف بتکم  رد  یلیصحت  لحارم 
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اه همانرفس  هنییآ ي  رد  سرادم 

دمآرد

دنمناوت يا  هلسلس  شخبدیون  تقیقح  رد  دش ، سیسأت  .ق  .ه  لاس 905  رد  لیعامسا  هاش  تّمه  هب  هک  نآ  زا  سپ  يوفص  هلسلس ي 
شتآ رد  دوـب و  هدـیدن  شمارآ  يور  زگره  شیوـخ  یخیراـت  سوـق  شک و  رد  نرق  نیدـنچ  هـک  یناریا  دوـب ، ناریا  رد  لقتـسم  و 

لاس رد  هک  نامه   ) لوا ساّبع  هاش  ریظن : لیعامـسا  هاش  باـقعا  .تخوس  یم  یلحم  نیطالـس  کـچوک و  ياـه  نادـناخ  تاـفالتخا 
هب هدـنادرگزاب و  ار  ناریا  هتفر ي  تسد  زا  رابتعا  شیوخ ، ینادراک  تقاـیل و  رثا  رد  دـیزگرب ) یتختیاـپ  هب  ار  ناهفـصا  .ق  .ه   1000
هک يدالیم  اب 1597  ربارب  .ق  .ه  لاس 1006  زا  .دندیـشخب  ناریا  رامیب  داصتقا  هب  یقنور  شیوخ  ییانبریز  ینارمع و  ياهراک  فطل 

تفای و تسد  یسایس  یلم و  تدحو  یعون  هب  رورپرنه ، رتسگ و  گنهرف  یتلود  هیاس ي  رد  دیدرگ ، ناریا  تختیاپ  امسر  ناهفـصا 
ریگ مشچ  تالّوحت  نیا  هیاس ي  رد  هک  دـیدرگ  رارقرب  یجراخ  لود  ناریا و  نایم  يا  هدرتسگ  گنهرف  يداصتقا و  طباور  هجیتن  رد 

تالدابت زکرم  ناهفـصا  دـش و  زاب  رگید  ياهروشک  اب  تادوارم  باـب  یگنهرف ، ییاـیوپ  یعاـمتجا و  هاـفر  يداـصتقا و  قنور  نمض 
دش ییایسآ  ییاپورا و  لود  يداصتقا  یگنهرف و 
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اتعیبط دیدرگ و  ریاد  يوفـص  دهع  ناهفـصا  رد  هناخ  ترافـس  هاجنپ  دودـح  رد  هدـش ، داجیا  یماظن  یـسایس و  ّتینما  ياول  تحت  و 
ینوزفازور قنور  دهع ، نیا  رد  زین  نیمز  برغم  قاتشم  ناحاّیس  دمآ  تفر و 
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 ... یناملآ و رفپمک  ندراش ، ارئوگیفا ، اولیـس  ایـسراگ و  ند  تربره ، ساموت  هلاوالد ، ورتیپ و  نوچ : يرادـمان  نادرگناهج  تفرگ و 
هب هرود  نیمه  زا  ناهج » فصن   » بقل هدومن و  طبـض  تبث و  ار  شیوخ  ياه  هدینـش  اه و  هدید  هدرک و  ندید  یناتـساب  رهـش  نیا  زا 

نیا زا  یتفگـش  باجعا و  اب  هاگ  هدوب و  ناحاّیـس  هّجوت  دروم  هک  تسا  ییاه  ناکم  زا  هرود  نیا  سرادـم  اـعبط  .دـش  هداد  ناهفـصا 
ترضح يرای  هب  میزادرپ و  یم  باب  نیا  رد  نانآ  تاشرازگ  زا  يا  هدیزگ  یناوخزاب  هب  كدنا  لاجم  نیا  رد  هک  دنا  هدرک  دای  اهانب 

.میروآ یم  باتک  نیا  مود  دلج  رد  ار  اهنآ  لّصفم  شرازگ  قح ،
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.ق هب 11  طوبرم  نکر ) اباب   ) بونج تمس  زا  ناهفصا  رهش  يامنرود 
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نادرگناهج هاگدید  زا  هیملع  سرادم 

: نسکج همانرفس  زا  نیسح  هاش  هسردم 

تسا نیسح  ناطلس  هاش  هسردم  ترامع  نیا  .درک  بلج  ار  ام  هجوت  یهوکشاب  ترامع  غابراهچ  يافصاب  نابایخ  یقرـش  بناج  رد 
.تسوا مان  زا  شمان  تسا و  هدـش  هتخاس  يوفـص  ناطلـس  هاـش  هلیـسو  شیوارد  اـهاّلم و  تیبرت  میلعت و  يارب  مهدـجیه  نرق  رد  هک 

اب نآ  يا  هزوریف  دـبنگ  .دـنزیگنا  یمرب  ار  یمدآ  نیـسحت  دـنراد  یمیـس  ياه  یکاکح  نیجنرب و  شـشوپ  هک  ییاـه  هّلپ  اـبیز  ردرس 
ورف نآ  دبنگ  فیرظ  ياه  يراک  یشاک  زا  يرایسب  اما  .تسا  فیرظ  هک  تسابیز  ردقنامه  شنوماریپ  گنر  درز  یمیلـسا  ياهـشقن 

زا ییاه  تمسق  هتشگ و  دیدپان  نامتخاس  ینوریب  راوید  نیرمرم  تاحفص  زا  یضعب  اب  هتخیر 
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ای دنلوغـشم  نآرق  نتفرگارف  هب  اه  هرجح  نایم  رد  ینید  مولع  باـّلط  هسردـم  نورد  .تسا  هتـسکش  هرجنپ  يدـنب  هکبـش  اـه و  باـق 
.دننارذگ یم  نایلق  ندیشک  هب  ناتخرد  هیاس  ریز  رد  نحص و  طسو  ضوح  رانک  رد  ار  ناشتغارف  تعاس 
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( .م هدس 18   ) .ق هدس 12  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  زا  ناهفصا  غابراهچ  هسردم 
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.ق .ه  هدس 12  ناهفصا  غابراهچ  هسردم  يدورو  هار 
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: ندراش همانرفس  زا  نابرع  هسردم 

دشاب و یم  قاتا  لهچ  ياراد  هک  تسا  یگرزب  هسردم  دوب  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  دالوا  زا  یکی  هک  دـمحا  هدازماما  هربقم  زا  رتالاب 
باّلط هقبط ي  نیرت  لهاج  نیرت و  ندوک  هک  اـهبرع  زا  ریغ  .دـنمان  یم  ناـبرع ) هسردـم   ) نارخ هسردـم  ار  نآ  حازم  ناونع  هب  مدرم 

هب قرـش  یملع  نابز  یبرع  نابز  تسا  نیمز  برغم  یملع  نابز  نیتال  نابز  هک  روط  نامه  هچ  رگا  .دور  یمن  نآ  رد  یـسک  دنتـسه 
دوخ نامز  رد  کی  ره  تلم  ود  نیا  هب  تسا ؛ هدش  دراو  زین  بارعا  رس  رب  هدمآ  ناینانوی  رـس  رب  هک  یعـضو  نامه  اما  دور  یم  رامش 
یلو دـنا  هتفرگارف  ناشیا  زا  ار  بدا  شناد و  نارگید  دـنا و  هداد  ناـهج  هب  یگرزب  نادنمـشناد  هدوب و  گـنهرف  ملع و  ناـیاوشیپ  زا 

.دنشاب یم  للم  نیرت  لهاج  هرمز  رد  نونکا 

.رجحلا یف  شقنلاک  رغصلا  یف  ملعلا  هدش : هتشون  لیذ  هبیتک  هسردم  ردرس  رب  هک  مدرک  شومارف  ار  نیا 

: ندراش همانرفس  زا  ردص  هسردم 

ياراد ود  ره  هک  تسا  مالـسالا  خیـش  شردارب  و  مجرتم ) هلودلا ، دامتعا   ) ریزو تسخن  يدهم  دّمحم  رـصق  ردرـس  دجـسم  هب  لصو 
هدـش هتخاس  یناب  کی  هلیـسو  هب  نامز و  کی  رد  دجـسم و  مان  مه  هک  تسا  یگرزب  هسردـم  نآ  زا  رتالاب  .دنـشاب  یم  ردرـس  کـی 
ردرس الاب  .تسا ) هدوب  دشاب ، یم  یلعف  هّللا  فطل  خیش  نامه  هک  ردص  دجسم  کیدزن  هک  تسا  ردص  هسردم  فلؤم  روظنم   ) تسا

.دراد یلاع  رایسب  ییاهزردنا  هک  تسا  ییاه  هبیتک  هسردم  نیا  لخاد  و 
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: زدراچیر درف  نابز  زا  نیسح  هاش  هسردم 

هدش عقاو  ددرگ ، یم  یهتنم  ناخیدرو  هّللا  لپ  هب  هک  ینابایخ  پچ  تمـس  رد  غابراهچ  نابایخ  طساوا  رد  ابیرقت  نیـسح  هاش  هسردم 
دصکی و ياراد  دـش و  هتخاس  نّویناحور  اهاّلم و  صوصخم  هسردـم  ای  هعموص  کی  ناونع  هب  يدالیم  لاس 1710  رد  انب  نیا  .تسا 
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.دندرک یم  یگدنز  اهنآ  رد  اوزنا  تلاح  هب  ابیرقت  باّلط  هک  دوب  هرجح  تصش 

صوصخم هّجوت  دروم  نآ  هبیتک ي  اه و  هرانم  هک  یلاح  رد  .تسا  ابیز  رایـسب  راثآ  زا  یکی  نآ  گرزب  رختـسا  اب  هسردم  نیا  طایح 
، تسا زیگنا  تفگـش  هچرگ  اـهرد  نیا  .دـنا  هتـشاذگ  یقاـب  ار  نآ  اـه  ناـغفا  هکنآ  تفگـش  .تسا  هرقن  نآ  ياـهرد  .تسا  ناـیناریا 

هزادنا زا  شیب  هتفای  تنیز  هتوب  لگ و  ياه  حرط  اب  هک  نآ  یشاوح  تسا و  دایز  یلیخ  هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  هک  یتانیئزت  یگتـسجرب 
هچنآ زا  شیب  هچرگ  اه  نآ  ياهب  دور و  یم  رامـش  هب  رهـش  یندـید  راثآ  زا  یکی  همه  نیا  اب  .تسا  عقاو  اب  قباطم  راگن و  شقنرپ و 
هوـیم ناـکد  کـی  رد  نیا  تسار  تمـس  رد  .دـشاب  هتـشاد  ار  شزرا  نیا  هتفر  راـک  هب  هک  يا  هرقن  نزو  دـیاش  هدـش  هدروآرب  تسه 

یشورف و
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یناگدـنز زا  يا  هشوگ  .دـننک  یم  جرخ  نآ  رد  ار  دوخ  رـصتخم  لوپ  مّمعم  ناوج و  ياـه  هبلط  هک  تسا  يداـّنق  ناـکد  عوـن  کـی 
یـشاک رـضاح  لاح  رد  .دومن  هدـهاشم  هدرک  هطاحا  ار  نآ  هک  یتخردرپ  طایح  رختـسا و  کیدزن  رد  ناوت  یم  ار  ناـیناریا  یبهذـم 

تساپرب و نانچمه  لبق  لاس  هدزناپ  اـت  هد  زا  دور  یم  راـک  هب  ریمعت  يارب  هک  ییاـه  تسب  بوچ  .تسا  ریمعت  تسد  رد  دـبنگ  ياـه 
دصق راب  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  یلو  هتفرگ  ماجنا  تدم  نیا  یط  رد  یقرـش  للعت  هحماسم و  اب  بوانتم  روط  هب  ریمعت  راک 
باق ادتبا  .تسا  هنارهام  یلیخ  دبنگ  راگن  شقنرپ و  ياه  یـشاک  نتـشاذگ  راک  شور  هک  تفگ  دیاب  .دنناسر  نایاپ  هب  ار  نآ  دنراد 

یم رارق  رّعقم  تمـسق  رد  هنوراو  ار  اه  یـشاک  سپـس  دننک  یم  شقن  نآ  يور  رب  ار  حرط  دنیامن و  یم  هیهت  تمـسق  کی  زا  یچگ 
هک یماگنه  .دوش  یم  لیکشت  حرط  زا  تمسق  کی  بیترت  نیا  هب  دنهد و 
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دنرب و یم  يدبنگ  هب  ار  گرزب  تمـسق  کی  يازجا  هاگنآ  دنناشوپ و  یم  چگ  اب  ارنآ  يور  دنداد  همادا  ار  راک  نیا  یفاک  هزادـنا  هب 
یلصا و رد  لماش  هک  نامتخاس  نیا  زا  ییولبات  ناوتب  اجنآ  زا  هک  دوش  یمن  تفای  یلحم  هنافسأتم  .دننک  یم  تفج  رواجم  تاعطق  اب 

.درک هیهت  دشاب  ود  ره  دبنگ 

زا دجـسم  نیا  مهم  طاقن  .میـسر  یم  تسابیز  رایـسب  نامتخاس  تمدق  دوجو  اب  هک  هیرفعج )  ) هسردم هب  دعب  و  ندراش ...« : همانرفس 
راد هسردـم  هب  سپـس  هدوب  هداس  يزپشآ  یقرت  ناوا  رد  هک  تسا  زپشآ ) نسح   ) رـصق سپـس  تسا ، هدـش  انب  یـشاک  رمرم و  گـنس 

هب تسا  هسردم  مامح و  کیدزن  هک  میسر  یم  خیطبلا 
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: تیالو نوراه  شخب  دوخ  همانرفس  رد  ندراش  میسر .» یم  دابآدمحا  ياه  لاچخی  هب  سپس  و  زوکلگ » هسردم   » مان

ناونع ار  انب  نیسح  خیش  تسد  هب  تیالو  نوراه  هسردم  تخاس  یگنوگچ  نآ  رد  دنک و  یم  لقن  انب  نیسح  خیش  زا  ییابیز  ناتساد 
.دنا هدروآ  باسح  هب  زنطن  ناتسرهش  هورقرت  ناتسهد  ياه  هید  ددع  رد  ار  نآ  هک  گرزب  اتبسن  تسا  یهید  هشک : .دنک  یم 

هفیاـط داژن و  کـی  هک  هدوـب  ناریا  ندـمت  میدـق  زکارم  زا  ناتـسهد  نیا  .دنتـشاد  تیعمج  رفن  دادـعت 830  لاـس 1345  رد  هید  نـیا 
.دنتشاد دوجو  هیحان  نیا  رد  صوصخم 

هک تانق  ینعم  هب  تسا  هک »  » هتفای فیفخت  ك »  » .هتفای بیکرت  ش »  » و ك »  » زا دسر  یم  رظن  هب  هک  روط  نامه  هشک ، یـسانش  هژاو 
هـشیر زا  هش »  » اما درادـن  هید  نیا  هب  صاصتخا  ك »  » ففخم تروص  نیا  .تسا  تانق  ینعم  هب  زیراک  زیرهک و  لداعم  یک »  » لداعم

اب ار  یتانق  یتقو  تسا  ناور  زیراک  ای  ك »  » هدش هداد  هک  یتاحیضوت  بسحرب  هشک  يانعم  .هدمآ  وش  تسـش و  ندیئوش و  نتـسش و 
هب اه  تانق  رد  نایوش  تانق  ای  ناور  بآ  ناونع  نیاربانب  ددرگ  ناور  نآ  بآ  دراوم  همه  رد  هک  تسین  نانچ  دننک  یم  تمحز  رازه 

تالحم ای  هیحان  کی  کلهتسم  .دوش  یم  هدرب  مه  مان  نادب  تسا و  ناور  نآ  بآ  هک  یتانق  يارب  دوش  یم  يزایتما  دیآ و  یم  نایم 
دوخ رد  هک  تسا  یئاوه  بآ و  شوخ 
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رد قباس  روپهاش  نابایخ  رذآ و  نابایخ  نیب  رـضاح  لاح  رد  هحماسم  بیرقت و  اب  نآ  لحم  دوب و  غاب  رتشیب  اـقباس  هک  ناهفـصا  رهش 
رد .تسا  هدوب  هرهش  یگزیکاپ  یکاپ و  اوه و  بآ و  یشوخ  هب  هیحان  نیا  یئاهب  خیش  نابایخ  بونج 
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تسا ریغصت  نآ  فاک  هدمآ و  رختـسا »  » یلـصا تروص  زا  تروص  ود  نیا  هک  مینیب  یم  کلتـسا  نینچمه  کلهتـسا و  ياه  هژاومان 
، کلهتـسا نام »  » نامه کلهتـسم  نیاربانب  .تسا  نام »  » ففخم وم »  » تسا و نامه  وم »  » دنوشیپ هک  تسناد  دیاب  کلهتـسم  هژاو  رد 

تلحم کی  مان  ناـبنل  ناـبنل : .رختـسا  هاـگیاج  ینعی  كرختـسا » ناـم   » میئوگب رگید  یتروص  هب  اـی  تسناد  کلهتـسا  وم »  » و نوم » »
رد تسا  یگرزب  هید  لوا  مض  هب  ناـبنل  دـیوگ  یم  نادـلبلا  مجعم  باـتک  رد  توقاـی  .تسا و  ناهفـصا  برغ  رد  هک  تـسا  یمیدـق 

.دیآ یمن  تسد  هب  نآ  زا  یئانعم  نابنل  هژاو  يور  زا  تقد  اب  .تسا  فورعم  نادب  هک  دراد  يا  هزاورد  ناهفاص و 

مه ناهفـصا  زا  یهید  مان  هک  دیوگ  یم  دعب  دنک و  یم  نّیعم  .دراد  یماو  راک  هب  ار  نایپسور  هک  ینز  يانعم  هب  ار  نابنل  عطاق  ناهرب 
بوخ يانعم  هدمآ  لمع  هب  هراب  نیا  رد  هک  یغیلب  صحف  اب  تروص  ره  هب  .درادن  دوجو  یبسانت  چـیه  عقاو  رد  هد  نیا  نیب  هک  تسه 

.هدش قالطا  لحم  رب  هک  هدوب  یئایرآ  هلیبق  کی  مان  بنل  هک  دیشیدنا  ناوت  یم  دیسرن و  رظن  هب  نابنل  يارب  یبسانم  و 

نیا .درک  بلج  ار  ام  هجوت  یهوکشاب  ترامع  غابراهچ  يافصاب  نابایخ  یقرـش  بناج  رد  نسکج : همانرفـس  زا  نیـسح  هاش  هسردم 
يوفـص ناطلـس  هاش  هلیـسو  شیوارد  اهاّلم و  تیبرت  میلعت و  يارب  مهدـجیه  نرق  رد  هک  تسا  نیـسح  ناطلـس  هاش  هسردـم  ترامع 

ار یمدآ  نیسحت  دنراد  یمیـس  ياه  یکاکح  نیجنرب و  شـشوپ  هک  یئاهرداپ  ابیز  ردرـس  .تسوا  مان  زا  شمان  تسا و  هدش  هتخاس 
زا يرایـسب  اما  .تسا  فیرظ  هک  تسابیز  ردـقنامه  شنوماریپ  گنر  درز  یمیلـسا  ياهـشقن  اب  نآ  يا  هزوریف  دـبنگ  .دـنزیگنا  یمرب 

دبنگ فیرظ  ياه  یشاک 
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تاحفص زا  یضعب  اب  هتخیرورف  نآ 

341 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

باّلط هسردم  نورد  .تسا  هتسکش  هرجنپ  يدنب  هکبـش  اه و  باق  زا  ییاه  تمـسق  هتـشگ و  دیدپان  نامتخاس  ینوریب  راوید  نیرمرم 
هیاس ریز  رد  نحـص و  طـسو  ضوح  راـنک  رد  ار  ناـشتغارف  تعاـس  اـی  دنلوغـشم  نآرق  نتفرگارف  هب  اـه  هرجح  ناـیم  رد  ینید  مولع 
ماما دالوا  زا  یکی  هک  دـمحا  هدازماما  هربقم  زا  رتالاب  ندراش : همانرفـس  زا  نابرع  هسردـم  .دـننارذگ  یم  ناـیلق  ندیـشک  هب  ناـتخرد 

هـسردم  ) نارخ هسردم  ار  نآ  حازم  ناونع  هب  مدرم  دنـشاب و  یم  قاتا  لهچ  ياراد  هک  تسا  یگرزب  هسردـم  دوب  ع )  ) مظاک یـسوم 
هک روط  نامه  هچرگا  .دور  یمن  نآ  رد  یـسک  دنتـسه  باّلط  هقبط  نیرت  لهاج  نیرت و  ندوک  هک  اهبرع  زا  ریغ  .دـنمان  یم  ناـبرع )

هدمآ ناینانوی  رس  رب  هک  یعضو  نامه  اما  دور  یم  رامش  هب  قرـش  یملع  نابز  یبرع  نابز  تسا  نیمز  برغم  یملع  نابز  نیتال  نابز 
هب یگرزب  نادنمـشناد  هدوب و  گنهرف  ملع و  نایاوشیپ  زا  دوخ  نامز  رد  کی  ره  تلم  ود  نیا  هب  تسا  هدـش  دراو  زین  بارعا  رـس  رب 

شومارف ار  نیا  دنـشاب  یم  للم  نیرت  لهاج  هرمز  رد  نونکا  یلو  دـنا  هتفرگارف  ناشیا  زا  ار  بدا  شناد و  نارگید  دـنا و  هداد  ناهج 
.رجحلا یف  شقنلاک  رغصلا  یف  ملعلا  هدش : هتشون  لیذ  هبیتک  هسردم  ردرس  رب  هک  مدرک 

: ندراش همانرفس 

رمرم و گنـس  زا  دجـسم  نیا  مهم  طاقن  .میـسر  یم  تسابیز  رایـسب  نامتخاس  تمدـق  دوجو  اـب  هک  هیرفعج )  ) هسردـم هب  دـعب  و  ... 
میسر یم  خیطبلا  راد  هسردم  هب  سپس  هدوب  هداس  يزپشآ  یقرت  ناوا  رد  هک  تسا  زپشآ ) نسح   ) رـصق سپـس  تسا ، هدش  انب  یـشاک 

ياه لاچخی  هب  سپس  و  زوکلگ ) هسردم   ) مان هب  تسا  هسردم  مامح و  کیدزن  هک 
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.میسر یم  دابآدمحا 

342 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

: تیالو نوراه  شخب  دوخ  همانرفس  رد  ندراش 

ناونع ار  انب  نیسح  خیش  تسد  هب  تیالو  نوراه  هسردم  تخاس  یگنوگچ  نآ  رد  دنک و  یم  لقن  انب  نیسح  خیش  زا  ییابیز  ناتساد 
.دنک یم 

: هشک

لاس 1345 رد  هید  نیا  .دنا  هدروآ  باسح  هب  زنطن  ناتسرهش  هورقرت  ناتسهد  ياه  هید  ددع  رد  ار  نآ  هک  گرزب  اتبـسن  تسا  یهید 
دوجو هیحان  نیا  رد  صوصخم  هفیاط  داژن و  کی  هک  هدوب  ناریا  ندمت  میدق  زکارم  زا  ناتسهد  نیا  .دنتشاد  تیعمج  رفن  دادعت 830 
ینعم هب  تسا  هک »  » هتفای فیفخت  ك »  » .هتفای بیکرت  ش »  » و ك »  » زا دـسر  یم  رظن  هب  هک  روط  نامه  هشک ، یـسانش  هژاو  .دنتـشاد 

« هش  » اما درادـن  هید  نیا  هب  صاصتخا  ك »  » ففخم تروص  نیا  .تسا  تانق  ینعم  هب  زیراک  زیرهک و  لداعم  یک »  » لداعم هک  تانق 
یتقو تسا  ناور  زیراک  ای  ك »  » هدش هداد  هک  یتاحیـضوت  بسحرب  هشک  يانعم  .هدـمآ  وش  تسـش و  ندـیئوش و  نتـسش و  هشیر  زا 

رد نایوش  تانق  ای  ناور  بآ  ناونع  نیاربانب  ددرگ  ناور  نآ  بآ  دراوم  همه  رد  هک  تسین  نانچ  دـننک  یم  تمحز  رازه  اب  ار  یتانق 
.دوش یم  هدرب  مه  مان  نادب  تسا و  ناور  نآ  بآ  هک  یتانق  يارب  دوش  یم  يزایتما  دیآ و  یم  نایم  هب  اه  تانق 

کلهتسم

هحماسم بیرقت و  اب  نآ  لحم  دوب و  غاب  رتشیب  اقباس  هک  ناهفصا  رهش  دوخ  رد  هک  تسا  یئاوه  بآ و  شوخ  تالحم  ای  هیحان  کی 
یکاپ اوه و  بآ و  یـشوخ  هب  هیحان  نیا  ییاهب  خیـش  نابایخ  بونج  رد  قباس  روپهاـش  ناـبایخ  رذآ و  ناـبایخ  نیب  رـضاح  لاـح  رد 

ود نیا  هک  مینیب  یم  کلتسا  نینچمه  کلهتسا و  ياه  هژاو  مان  رد  .تسا  هدوب  هرهش 

343 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تسا و نامه  وم »  » دنوشیپ هک  تسناد  دیاب  کلهتـسم  هژاو  رد  تسا  ریغـصت  نآ  فاک  هدمآ و  رختـسا »  » یلـصا تروص  زا  تروص 
، کلهتسا نام »  » نامه کلهتسم  نیاربانب  .تسا  نام »  » ففخم وم » »
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.رختسا هاگیاج  ینعی  كرختسا » نام   » میئوگب رگید  یتروص  هب  ای  تسناد  کلهتسا  وم »  » و نوم » »

: نابنل

هید لوا  مض  هب  نابنل  دیوگ  یم  نادلبلا  مجعم  باتک  رد  توقای  .تسا و  ناهفـصا  برغ  رد  هک  تسا  یمیدـق  تلحم  کی  مان  نابنل 
.دیآ یمن  تسد  هب  نآ  زا  یئانعم  نابنل  هژاو  يور  زا  تقد  اب  .تسا  فورعم  نادب  هک  دراد  يا  هزاورد  ناهفاص و  رد  تسا  یگرزب 

مه ناهفـصا  زا  یهید  مان  هک  دیوگ  یم  دعب  دنک و  یم  نیعم  .دراد  یماو  راک  هب  ار  نایپسور  هک  ینز  يانعم  هب  ار  نابنل  عطاق  ناهرب 
بوخ يانعم  هدمآ  لمع  هب  هراب  نیا  رد  هک  یغیلب  صحف  اب  تروص  ره  هب  .درادن  دوجو  یبسانت  چـیه  عقاو  رد  هد  نیا  نیب  هک  تسه 

.هدش قالطا  لحم  رب  هک  هدوب  یئایرآ  هلیبق  کی  مان  بنل  هک  دیشیدنا  ناوت  یم  هدیسرن و  رظن  هب  نابنل  يارب  یبسانم  و 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ  ناربلد  ّرس  هک  دشاب  نآ  رت  شوخ   344 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناشیا صخش  اب  يودهم ، موحرم  راثآ  یملع و  تایح  هرابرد  ار  یلصفم  رایـسب  هبحاصم  رـصاعم ) گنهرف  خیرات و   ) هلجم راگنربخ 
کی ياهیگژیو  تسا و  هدش  نایب  ناشدوخ  نابز  زا  موحرم  نآ  تارظن  اههاگدید و  هک  اجنآ  زا  نآ و  تیمها  هب  رظن  هک  هداد  ماجنا 
باـتک نیا  رد  پاـچ  يارب  ار  نآ  تسا ، هدـش  نییبت  حورـشم  يا  هنوگ  هب  شـالترپ  دـهتجم  بیدا و  خّروم  کـی  هاگدـید  زا  قّقحم 

مان  ) هک داقتعا  نیا  اب  هدومن و  ترفغم  بلط  موحرم ، نآ  حور  يارب  ّتیدحا  هاگرد  زا  هکنآ  نمـض  کنیا  هداد و  صیخـشت  بسانم 
.مییامن یم  تردابم  نآ  لماک  جرد  هب  كاپ ) دوشن  نادرم  رطاخ  زا  رنه  درم 

ص: يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 
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346

يودهم موحرم  یفرعم 

يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  داتسا  اب  هبحاصم 

تساهلاس دنراد و  لاغتشا  قیقحت  عبتت و  راک  هب  ناشن  مان و  زا  رود  هب  هک  دنتـسه  یناقّقحم  نامیمالـسا ، روشک  رانک  هشوگ و  رد  ... 
يارب دـناوت  یم  اهنآ  براجت  هب  یبایتسد  نانیا و  تخانـش  .دـنا  هداهن  ياجرب  دوخ  زا  شزرااب  تافیلأت  شیوخ  هناخ  توکـس  رد  هک 

قیقحت هار  رد  مدق  یگزات  هب  هک  ینایوجـشناد  باّلط و  دـننک و  یم  راک  یکرتشم  ياه  هنیمز  رد  هک  یناقّقحم  .دـشاب  دـیفم  ام  همه 
.دنتسه دیتاسا  نیا  تخانش  دنمزاین  دنا  هداهن 

ناهفـصا خـیرات  رد  هژیو  صـصحت  هتـشاد و  لاس  داتفه  زا  شیب  نونکا  هک  يودـهم  نیدـلا  حلـصم  دّیـس  داتـسا  اب  ماگ  نیلوا  رد  ام 
اهناتـسرهش رد  مانمگ  ناقّقحم  هنوگنیا  اب  رگا  میراد  اضاقت  یمارگ  ناگدنناوخ  زا  اج  نیمه  رد  .میداد  تروص  يا  هبحاصم  دـنراد ،

خـساپ هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  .دـننک  یئامنهار  نانآ  ندناسانـش  يارب  ار  ام  دـنراد ، ییانـشآ  دـنا  هدـش  یفرعم  رتمک  نونکات  هک 
.تسا هدیسر  ام  تسد  هب  ناشیا  دوخ  فرط  زا  بوتکم  تروصب  ام  تالاؤس  باوج  رد  داتسا 

.دینک نایب  ار  دوخ  یگدنز  زا  يرصتخم  دینک  فطل  داتسا 

زا یسک  ما و  هتـسیز  مانمگ  لاس  دنچ  داتفه و  تدم  هکنانچمه  هک  مدوب  لیام  هوصلا  دمحلا و  دعب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  داتـسا :
متالاوحا نم و  تشذگرـس  زا  یـسک  منارذگب و  رکذلا  لماخ  مانمگ و  نانچمه  دشاب  رادقم  ره  ار  رمع  هیقب  درادن  ربخ  مناشن  مان و 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  .دشابن  ربخاب 

347 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

، درک دیاب  هچ  اّما  دنسانشن ) ار  وا  زین  نارگید  دسانشن و  ار  یسک  وا   ) دشاب مانمگ  هک  تسا  یسک  نامزلا  رخآ  هرود  رد  مدرم  نیرتهب 
.تسا ناسنا  لیم  فالخرب  روما  شدرگ  هشیمه 

راوگرزب و یتسود 
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زا زین  البق  .مسیونب  وا  تهج  دوخ  راثآ  یناگدنز و  حرش  زا  يرصتخم  هک  تساوخ  نم  زا  قّقحم  يا  هدنسیون  هیامنارگ و  يدنمشناد 
.دوب یفنم  اهنآ  همه  باوج  هک  دوب  هدش  نم  هب  يداهنشیپ  نینچ  ناتسود  ناگدنسیون و  زا  نت  دنچ  فرط 

، مشاب یم  هدوب و  رازیب  راک  نیا  زا  احور  هکنیا  اب  مداد  دعاسم  لوق  مدـش و  میلـست  زیزع  رای  نیا  داهنـشیپ  ربارب  رد  ارچ  مناد  یمن  اّما 
ترضح هک  دیسر  مرطاخ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  .منک  تفلاخم  دوخ  هدعو  اب  هتـسناد و  نارگید  نوچ  زین  ار  يو  هک  مداتفا  رکف  هب  ادعب 

« اوُدَـهاع اذِإ  ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  : » دـیامرف یم  درامـش و  یم  دـهع  هب  يافو  ار  نمؤم  یقتم و  ياـه  هناـشن  زا  یکی  ـالع  ّلـج و  قح 
(. هیا 177 هرقب / هروس  )

ار دوخ  زگره  نم  هکنیا  دوخ و  يزیچان  يدرخ و  هب  رارقا  اـب  نونکا  .مناـشوپب  لـمع  هماـج  دوخ  هدـعو  هب  هک  مدـید  بجاو  دوخ  رب 
: میوگ یم  دوش  تبث  يا  هلاسر  ای  یباتک و  رد  مراثآ  یناگدنز و  حرش  ممان و  هک  مناد  یمن  هتسنادن و  نآ  لباق 

ار مبقل  نیـسح و  دّمحم  ار  ممان  .مدمآ  ایند  هب  ناهفـصا  دابآدـیب  هلحم  رد  يرمق  لاس 1334  مارحلا  مرحم  مهدزناپ  زور  دادـماب  رد 
.دش شومارف  ممان  متفای و  ترهش  بقل  هب  لّوا  زور  نامه  زا  هک  دنتشاذگ  نیدلا  حلصم 

رد دراو  قیقحت و  هعلاطم و  لها  راگزیهرپ و  بیدا و  یلـضاف  راوگرزب و  یملاع  یقت ) دّمحم   ) نیدلا باهـش  دّیـس  اقآ  موحرم  مردپ 
ءاملع و زا  ( 1330 - 12554  ) ینامرک نیـسح  دّمحم  اّلم  دنوخآ  موحرم  راوگرزب  دـهتجم  هیقف  هماّلع  رتخد  مردام  دوب ، عامتجا  روما 

: دجسم ود  نامتخاس  یناب  تموکح و  اضق و  دنسم  بحاص  تعامج و  همئا  نیسردم و 
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.دشاب یم  ناوضر  دجسم  رون و  دجسم 

348 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

اهنآ زا  نت  دنچ  هدوب و  مالـسا  عرـش و  سدقم  تحاس  هب  نارازگتمدخ  ءاملع و  زا  ناگمه  میناد  یم  هک  اجنآ  ات  نم  يردپ  نادـناخ 
.دنشاب یم  بدا  وحن و  فرص و  ریسفت و  لوصا  هقف  رد  تافیلأت  بحاص 

یتسرپرـس و تبحم و  زا  نم  و  دوب ) لوالا 1263  عیبر  رد  شدـلوت   ) تفای تاـفو  .ق  .ه  بجر 1340  هرغ  هبنـشراهچ  بش  رد  مردپ 
.مدش مورحم  وا  زا  نتفرگ  میلعت 

هوکشم نیسح  دّمحم  خیش  اقآ  رازگتمدخ  ملاع  رظن  ریز  هک  هیسدقا  هسردم  هب  ارم  دوب ، هتفای  جاور  ناهفـصا  رد  هزات  دیدج  سرادم 
هـسردم نیا  رد  .دنداتـسرف  نامز  نآ  سرادم  نیرتهب  زا  راهب  لگ  هسردـم  هب  لاس  کی  زا  سپ  و  دنداتـسرف ، دـش  یم  هرادا  يا  هرفز 

.دندرک یم  سیردت  دهعتم  لضاف و  ملاع و  ینیملعم 

مدرک و ظفح  ار  نایبصلا  باصن  یئادتبا  مجنپ  سالک  رد  دراد  توافت  رایسب  هرود  نیا  اب  نامز  نآ  یـسرد  ياهباتک  سیردت و  زرط 
اقآ نیموحرم  ام  ینید  تامیلعت  اهـسرد و  نیا  ملعم  میدـناوخ  یم  مشـش  سالک  رد  ار  هیوحنلا » سوردـلا   » و ءارقلا » جرادـم   » باتک

نامز نآ  نادرگاش  مومع  نم و  رب  ودره  قحلا  هک  دندوب  يدنوش  يداّجـس  نیـسح  دّمحم  دّیـس  اقآ  یلماع و  لبج  یلع  دّمحم  خیش 
ود نـیا  زا  یلاـجر  یخیراـت و  ياـهباتک  رد  هعلاـطم  قـیقحت و  قوذ  ندـش  هـتخیگنارب  نـم و  تالیـصحت  هیاـم  .دـنراد  گرزب  یقح 

.میحر روفغ  هنا  .دنادرگ  دوخ  تمحر  قیرغ  ار  نانآ  دنوادخ  .تسا  راوگرزب 

نیملعم تاقیوشت  رثا  رد  هسردم  رد  دوب و  هتفرگ  همـشچرس  هناخ  زا  نآ  هیلّوا  هیام  هک  ینید  یمالـسا و  مولع  لیـصحت  قوش  روش و 
نآ تمس  هب  ارم  دوب  هدیدرگ  رو  هلعش 
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یم سرد  دـیدج  سرادـم  رد  مه  .دـناشک  یم  يرگید  تهج  هب  ارم  ناخ  اضر  هرود  ناقفخ  نامز و  عاضوا  نکل  درک ، یم  بذـج 
لوصا هقف و  نایب و  یناعم  وحن و  فرص و  ناتـسریبد  طیحم  زا  جراخ  رد  .مدش  یم  دنم  هرهب  ینید  ياملع  رـضحم  زا  مه  مدناوخ و 

ناونع مدیسر و  ییاج  هب  هدیدج  مولع  رد  هن  هک  دوب  ردقم  نینچ  اما  مدناوخ  یم 

349 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هتـسیاش دیاش و  دیاب و  هک  نانچنآ  مادک  چیه  رد  مدش  يزجتم  لقاال  دهتجم و  ینید  مولع  رد  هن  مبای و  روسفورپ  سدنهم و  رتکد و 
.مروخ یم  غیرد  نآ  تهج  هب  هک  تساهلاس  مدرکن و  تفرشیپ  دوب  میگداوناخ  تیعقوم 

لاس تصـش  بیرق  ینعی  نونکات  هک  متـشاد  یلاجر  یخیرات و  ياهباتک  هعلاطم  هب  یطرفم  هقـالع  قشع و  یناوجون  نارود  ناـمه  زا 
.دبای یم  هتفای و  تدش  زور  ره  هکلب  هدشن  مک  اهنت  هن  قوش  روش و  نیا 

راـگزومآ و ملعم و  اّـقح  ملعم  موحرم  .درک  یم  تیوقت  نم  رد  ار  نسح  نیا  يداـبآ » بیبح  ملعم   » موحرم هب  متدارا  نم و  یئانـشآ 
رد هچره  .مدـش  انـشآ  مالـسا  قـالخا  زومر  هب  مه  متخوـمآ و  قـیقحت  مسر  هار و  مه  مدـناوخ و  سرد  وا  دزن  مه  دوـب - نم  داتـسا 

، تصرف ندادـن  تسد  زا  تبیغ ، غورد و  زا  بانتجا  یـسانش ، تقو  ّتقد ، .دوب  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  دوش  هتفگ  موحرم  نآ  لـئاضف 
دایز ما  هتفرگ  یملع  هرهب  نانآ  زا  نم  هک  ار  یناسک  دوب  وا  تایـصوصخ  زا  نآرق و ...  تئارق  هب  تموادم  يوق ، هظفاح  ندوب ، مظنم 
رواد رکـسع  یـضاق  نسح  ازریم  خیـش  اقآ  یماما و  رقاب  دّمحم  ازریم  اقآ  یمامه و  دّمحم  اّلم  موحرم  مان  هب  نانآ  نیب  رد  دنـشاب ، یم 

هانپ
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تمحر قیرغ  ار  نانآ  دنوادخ  مرب  یم  مان  ار  راصع  مظاک  دّمحم  دّیس  اقآ  ینوت و  لضاف  نیـسح  دّمحم  خیـش  اقآ  موحرم  نارهت  رد 
.همرک هّنمب و  دنادرگ ، دونشخ  یضار و  نم  زا  هدومرف و  دوخ  نایاپ  یب 

ملاس ار  شکرابم  دوجو  دنوادخ  هک  یقداص  دّمحم  ریم  سردم  نسح  دّیس  ياقآ  بانج  دمتعم  دنس  دّیس  لیلج  ملاع  زا  ناهفصا  رد 
یقالخا و لئاضف  بدا و  تمکح و  لوقنم و  لوقعم و  زا  تیعماج  لمع و  ملع و  رد  راوگرزب  دیـس  نیا  ما  هتخومآ  قطنم  زین  درادـب 
هب هک  تساـهلاس  ـالعف  نکل  دومرف  یم  تعاـمج  هماـقا  دّیـس  ناـبایخ  رد  يدّـمحم  دجـسم  رد  .زاـتمم  تسا  يدرف  یناـسفن  تاـکلم 

هب نیبلاط  هداد  حیجرت  اج  همه  رب  ار  لزنم  هشوگ  هتفگ و  بارحم  دجسم و  كرت  نوگانوگ  ياهیرامیب  هب  ءالتبا  تبسانم 

350 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.دننک یم  ضیف  بسک  هدمآ و  شرضحم 

عوبطم ریغ  هدـش و  پاچ  راـثآ  زا  یتسرهف  دـینک  فطل  تسا  ناهفـصا  خـیرات  شوح  لوح و  رد  یلاـعبانج  هدـش  پاـچ  راـثآ  رتشیب 
.دیربب مان  ار  ناتدوخ 

: تسا ریز  رارق  هب  هلاقم  هلاسر و  باتک و  زا  هدیسر  پاچ  هب  نونکات  هچنآ  نم  تافیلأت  اّما 

دلج کی  رد  یناهبهب  یلع  دّیس  ریم  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  لاح  حرش  ناهفصا  ناغمرا  - 1

دلج ود  رد  یتفش  مالسالا  هجح  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  لاح  حرش  رد  رخافملا  نایب  - 2

دلج هس  رد  هیادهلا  بحاص  باقعا  رکذ  یف  هیادهلا  لبس  ای  ریخا : نرق  ود  رد  ناهفصا  یعامتجا  یملع و  خیرات  - 3

دلج کی  رد  ارماس - رهش  هچخیرات  - 4

دلج کی  رد  ناهفصا - يوجاوخ  هلحم  هچخیرات  - 5

دلج کی  رد  ناهفصا - ناگرزب  نادنمشناد و  - 6

میرکلا دبع  یلوم  هماّلع  روبقلا  هرکذت  رب  یشاوح  ناهفصا ، لاجر  - 7
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دلج کی  رد  يزگ -

دلج کی  رد  ناهفصا - رصاعم  يارعش  - 8

دلج کی  رد  يدرجورب - هّللا  تیآ  همانیگدنز  - 9

دلج ود  رد  یسلجم - رقاب  دّمحم  یلوم  هماّلع  همانیگدنز  - 10

دلج کی  رد  مالسلا - امهیلع  نییرکسع  نیترضح  همانیگدنز  - 11

ثرا مالسا و  رد  نز  قوقح  همدقم  رد  یسابلک ، میهاربا  دّمحم  جاح  موحرم  لیلج  دهاز  ملاع  نادناخ  زا  رفن  هس  لاح  حرش  - 12

351 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

راربالا هفحت  رد  ناشیا ، نادناخ  يوسوم و  لوسر  لآ  نسحلا  وبا  ازریم  جاح  یناهفصا : دیهش  موحرم  لاح  حرش  - 13

ناهفصا دیون  همانزور  رد  عوبطم  یناهفصا ، هدازدامع  نیسح  اقآ  جاح  موحرم  لاح  حرش  - 14

مق ملع - رون  هلجم  رد  مالسالا  هجح  يدابآدیب  یتفش  رقاب  دّمحم  دّیس  جاح  لاح  حرش  - 15

مق ملع - رون  هلجم  رد  یهاش  دجسم  یفجن  دجملا  وبا  اضر  دّمحم  خیش  اقآ  لاح  حرش  - 16

ناهفصا دیون  همانزور  رد  يدرکهد  ینیسح  داز  کین  میرک  دّیس  موحرم  لاح  حرش  - 17

دلج کی  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح  راصق  تاملک  یناگدنز و  مالسلا  هیلع  داوجلا  هیطع  - 18

ناهفصا دیون  همانزور  رد  يرهاظم  یضترم  خیش  جاح  لاح  حرش  - 19

: باتک همدقم  رد  ینارحب  هماّلع  مشاه  دّیس  لاح  حرش  ینامالا  لامآلا و  هیاغ  - 20

هینارونلا عماوللا 

بدا طیحم  باتک  رد  ادیدج  امیدق و  ناهفصا  ینید  سرادم  یلامجا  تسرهف  - 21

فیرش رارق  نآ  رد  نینوفدم  زا  یعمج  یماسا  دالوف و  تخت  كربتم  نیمز  هچخیرات  ضرالا  ناسل  - 22

( یگنهرف ناراکمه  زا  يا  هدع  تکراشم  هب  اهناتسریبد  تهج   ) ینید تامیلعت  يدلج  جنپ  هرود  کی  - 23

قاروا تروـصب  هدوـسم و  رد  نینچمه  تسا و  هدـشن  سیونکاـپ  يا  هراـپ  ماـمتان و  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هدـشن  پاـچ  تاـفیلأت  اـّما  و 
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زین اهنآ  زا  يا  هدع  دشاب و  یم  شیف )  ) هدنکارپ

352 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هدش سیونکاپ  لماک و 
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: دشاب یم  رارق  نیدب  تسا 

البرک زوسناج  هعقاو  ءادهش  یماسا  رکذ  رد  افصلا  لاطبا  - 1

ءاملع ملع  هرابرد  ثیدح  لهچ  رکذ  رد  نیعبرا  - 2

يدرگتسد حابصم  سابع  خیش  جاح  موحرم  لاح  حرش  رد  سانلا  داشرا  - 3

ناهفصا مق و  ياه  يرعشا  - 4

عباوت ناهفصا و  ياه  هداز  ماما  - 5

 ... باتک مجرت  البرک  دای  هب  - 6

یناهفصا ثّدحم  میعن  وبا  ظفاح  یناگدنز  ناهفصا و  مدرم  عیشت  خیرات  - 7

( زور هس  هاشداپ  رقاب  هاش   ) یناگسا روخ  رقاب  اقآ  یناگدنز  خیرات  - 8

يزگ و میرکلا  دبع  یلوم  یلماع ، نیدلا  ردص  دّیس  اقآ  یئاقـشق ، ناخ  ریگناهج  هلمج : نآ  زا  ءاملع  زا  نت  دنچ  یناگدنز  خیرات  - 9
يدابآ فجن  یلع  دّیس  ياقآ 

رفن رازه  بیرق 20  لماش  ناهفصا  يامکح  ءارعش و  نیثّدحم و  ءاملع و  خیرات  - 10

رهش ءاملع  رهش ، يانب  خیرات  نیمظاک  رهش  هچخیرات  مالسلا ، امهیلع  نیمظاک  نیمامه  نیماما  یناگدنز  حرـش  نیمظاک ، خیرات  - 11
هریغ و 

.ق .ه  لاس 1359  رد  فیلأت  همانرفس  رفسلا  هفحت  - 12

هیطع مان  هب  نآ  مهدزای  دـلج  طقف  هک  هناگ  هدراهچ  نیموصعم  تارـضح  راـصق  تاـملک  یناگدـنز و  هراـبرد  دـلجم  هدراـهچ  - 13
.تسا هدیسر  پاچ  هب  مالسلا  هیلع  داوجلا 

( فیرش رئاح   ) البرک هب  بوسنم  ای  نوفدم و  ءاملع  زا  یعمج  یماسا  نّویرئاحلا  - 14

: دلجم هس  لماش  ناینس  بتک  زا  ذوخأم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لئاضف  رد  ثیداحا  هغلابلا  هجحلا  - 15
یبهذ لادتعالا  ازیم  ناهفصا 3 - رابخا  رکذ  یطویس 2 - ءافنحلا  خیرات  باتک  زا  - 1

ناهفصا رد  یعفاش  نیثدحم  ءاملع و  دنجخ  لآ  راثآ  لاح و  حرش  نایدنجخ  - 16
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353 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ینید سرادم  نایوجشناد  نیسردم ، نایناب ، ناهفصا ، ینید  سرادم  خیرات  قرش  ملعلا  راد  - 17

( ینارحب همالع   ) ینارحب مشاه  دّیس  همانیگدنز  - 18

يدرکهد مساقلا  وبا  لاح  حرش  - 19

تیآ لاح  حرش  - 20
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يدابآ فجن  دهتجم  یلع  دّیس  ریم  جاح  هّللا 

( مالسلا هیلع  داوجلا  هفیحص   ) مالسلا هیلع  همئالا  داوج  ترضح  زا  لوقنم  ياهاعد  هعومجم  هیداوج  هفیحص  - 21

نآ یخیرات  ریسم  كدف و  - 22

نآرق هب  عجار  ثیداحا  زا  يا  هعومجم  ثیداحا  رد  نآرق  - 23

اهنآ زا  یخرب  هک  عوضوم  دصکی  بیرق  عوضوم  بسحرب  هدش  میسقت  رابخا  زا  يا  هعومجم  مالسا  مهیلع  نیموصعملا  تاملک  - 24
.تسا لماک 

لوکشک دننام  بدا  خیرات و  رعش ، زا  يا  هعومجم  هنیجنگ  - 25

عوضوم بیرق 70  عوضوم  بسحرب  اهنآ  میسقت  نآرق و  تایآ  زا  يا  هعومجم  - 26

( ناهفصا رباقم   ) ناهفصا تارازم  - 27

.دنا هدش  هعیش  هک  یّنس  ای  ناملسم و  ریغ  نادنمشناد  زا  یعمج  لاح  حرش  مان و  نیرصبتسملا  - 28

ناهفصا فیراعم  - 29

رد هلاـسر  باـتک و  دـلجم  هد  بیرق  اـهنآ و  تاـفو  تاونـس  بـسحرب  تـمکح  مـلع و  لـها  ناراوـگرزب  ماـن  مـالعالا  تاـیفو  - 30
.هریغ خیرات و  ثیدح و  زا  فلتخم  تاعوضوم 

دروم تیلباق  مدع  اب  ارم  مالسالا  ججح  ماظع و  تایآ  زا  يا  هدع  میوگ  یم  ْثِّدَحَف » َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  : » ناونعب لاقم  نیا  همتاخ  رد 
: حرش نیدب  دنا  هداد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  تیاور  هزاجا  هداد و  رارق  دوخ  تیانع 

354 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

يرمق لاس 1363  رد  هیلع  هّللا  همحر  ینارهط  گرزب  اقآ  خیش  جاح  هّللا  تیآ  - 1

همحرلا هیلع  نیدلا  باهش  دّیس  یشعرم  یفجن  اقآ  هّللا  تیآ  - 2

يا هرمک  رقاب  دّمحم  خیش  جاح  مالسالا  هجح  - 3

همالع نیدلا  ءایض  دّیس  جاح  مالسالا  هجح  - 4

همحرلا هیلع  یناف  هماّلع  یلع  دّیس  جاح  هّللا  تیآ  - 5
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یمق یقارع  یلع  دّمحم  خیش  اقآ  مالسالا  هجح  - 6

یتاضور یلع  دّمحم  دّیس  جاح  لیلج  قّقحم  - 7

يزاریش دّمحم  دّیس  اقآ  هّللا  تیآ  - 8

يراسنوخ یئافص  یفطصم  دّیس  جاح  هّللا  تیآ  - 9

دمحم و قحب  نینمؤملا  نیملسملا و  سؤر  یلع  مهلالظ  هّللا  مادا 
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نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ 

؟ دییامرف نایب  ار  یبلاطم  گنهرف  دعب  رد  نآ  یلعف  تالکشم  ناهفصا و  یگنهرف  قباوس  هرابرد  تسا  نکمم 

نافرع و تمکح و  بدا و  ملع و  زکارم  نیرتمهم  زا  یکی  نرق  هدراهچ  لوط  رد  ینعی  دوخ  یمالـسا  خـیرات  لوط  رد  ناهفـصا  رهش 
هب خّروم  رعاش و  فوسلیف ، دهتجم ، رّـسفم ، ثّدـحم ، هیقف ، ملاع ، نارازه  هکلب  اهدـص  هدوب و  مولع  رگید  ریـسفت و  ثیدـح و  هقف و 

.تسا هدرک  میدقت  یمالسا  هعماج 

دوخ تمظع  جوا  هب  يوفـص  دهع  رد  هتفای و  ینوزف  هعیـش  راوگرزب  ءاملع  هدع  مهن  ات  مجنپ  نرق  زا  یّنـس و  نیرتشیب  هیلّوا  نورق  رد 
بـسک تهج  نآ  زا  جراخ  ناریا و  ياهرهـش  مامت  زا  ملع  بلاط  نارازه  هرود  نیا  راوگرزب  نیدـهتجم  ءاـملع و  رـضحم  رد  .دیـسر 

هیقف و ملاع و  رفن  رازه  کی  زا  زواجتم  هیلع  هّللا  ناوضر  یـسلجم  هماّلع  تمدـخ  رد  اهنت  دـنتفای ، یم  روضح  لـئاضف  كرد  ضیف و 
یملع هدافتسا  ثدحم 

355 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.دنا هدرک 

اب ار  سرادم  نیا  زا  يا  هدع  یماسا  دش ، یم  لیکشت  سرادم  رد  سپـس  دجاسم و  ءاملع و  هناخ  رد  لّوا  ياهزور  یملع  ياه  هزوح 
زا زواجتم  هک  هتشون  لیـصفت  هب  قرـش » ملعلا  راد  ای  ناهفـصا   » مان هب  یباتک  رد  هدنـسیون  ناملع  بلاط  نیـسردم و  نآ و  نایناب  رکذ 

.دوش یم  هسردم  دص  کی 

موحرم .تسا  هدیدرگن  رـشتنم  فیلأت و  دـشاب  هعیـش  نادنمـشناد  صوصخب  رهـش  نیا  ءاملع  یمامت  یماسا  لماش  هک  یباتک  نونکات 
هتـشاد و موقرم  طوسبم  یباتک  عوضوم  نیا  رد  دندوب  ناریا  هکلب  ناهفـصا  یبدا  یملع و  رخافم  زا  یکی  یئامه  نیدـلا  لالج  داتـسا 

.تسا هدیسرن  پاچ  هب  نونکات  نکل  هدید  ناشیا  دزن  ار  نآ  تادلجم  زا  یخرب  هدنسیون 

دروم نیا  رد  زین  هدنسیون 
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نآ سیونکاپ  بلاطم و  حیقنت  بیذهت و  لوغشم  نونکا  ما و  هدیشوک  نآ  نیودت  میظنت و  رد  اهلاس  تسا و  مامتان  هک  دراد  یتافیلأت 
.مراد ار  نآ  مامتا  قیفوت  رمع و  ياقب  ناّنم  رداق  دنوادخ  زا  مشاب و  یم 

: قطنم لقع و  فالخ  نوناـق  ناـخ و  اـضر  تنطلـس  تموکح و  دـش  دراو  ناهفـصا  هیملع  هزوح  هب  هک  یتابرـض  نیرتگرزب  زا  یکی 
ربخ یب  ادـخ  زا  نیرومأم  دوب  تیناحور  نویناـحور و  ندرب  نیب  زا  تهج  اـنطاب  هک  نآ  يارجا  تهج  هک  دوب  لکـش  ساـبل و  داـحتا 

هزوح دنتـسین ، ار  سرادـم  دـجاسم و  برد  دـنداد ، داب  هب  ار  ّتلم  نیا  يونعم  يدام و  ياه  هیامرـس  دـندادن  ماجنا  هک  دوبن  یتایانج 
.دندرک يریگولج  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  يرادازع  يراوگوس و  سلاجم  هماقا  زا  دندرک ، لیطعت  ار  هیملع  ياه 

ظاعو ءاملع و  دنتخادنا  نادنز  هب  هدرک  دقعنم  دوخ  هناخ  رد  يرادازع  سلجم  هکنیا  مرج  هب  ار  نیدتم  ناملـسم و  مدرم  زا  يرایـسب 
 ... دندرک و عنم  مدرم  تیاده  داشرا و  تعامج و  زامن  هماقا  زا  ار 

ءاملع و تافو  زا  سپ  صوصخب  ناهفصا  هیملع  هزوح  هک  دش  ببس  عیاقو  نیا  و 

356 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

تعامج و همئا  زا  ریغ  رهش  نیا  ینید  مولع  باّلط  دادعت  یهاش  دجسم  نایاقآ  تسایر  نامز  رد  دوش : لیطعت  ابیرقت  گرزب  نیسردم 
فورعم و دهاجم  یهاش  دجسم  هّللا  رون  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  هک  یعقوم  رد  اهنت  تسا  هدوب  رفن  رازه  راهچ  زا  زواجتم  نایربنم 

یم تکرش  ناشیا  سرد  هسلج  رد  ملع  بلاط  داهتجالا و  بیرق  دهتجم و  رفن  رازه  کی  درک  سرد  هب  عورش  مالسالا  هقث  هب  روهشم 
.تسا هدومن 

و شنابابرا ) هلیسوب  وا  جارخا   ) ناریا زا  هاش  اضر  رارف 
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هک دـش  هجوتم  تلود  هک  تشاد  زین  ار  تیـصاخ  نیا  تشاد  هک  یئاهنایز  همه  اب  ناریا  هب  سور  سیلگنا و  اکیرما و  ياهتلود  هلمج 
ءاملع و ور  نیا  زا  درک ، هزرابم  ناوت  یم  نید  هلیـسوب  اهنت  داحلا  رفک و  ياـه  هشیدـنا  رگید  یتسینومک و  راـکفا  زا  يریگولج  يارب 

فجن یلع  دّیـس  ریم  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  سرد  هزوح  رد  رخاوا  نیا  رد  .دندرک  راکب  عورـش  هنادازآ  هسردم  دجـسم و  رد  ظاعو 
: تسا ریز  رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هک  دنتشاد  تکرش  داهتجالا  بیرق  دهتجم و  رفن  دص  کی  بیرق  يدابآ 

خیـش اقآ  ینورک ، يوضترم  نسحلا  وبا  دّیـس  جاح  یناجروالف ، اقآ  ریما  جاح  ضایف ، دـمحا  خیـش  اقآ  مالـسالا  جـجح  ماظع  تاـیآ 
يودـهم نیـسح  دّـمحم  دّیـس  جاح  یلماع ، لبج  داوجلا  دـبع  خیـش  يدابآ ، فجن  يرظتنم  یلعنیـسح  خیـش  یکراـشف ، یقت  دّـمحم 
ینوکشم یلع  خیش  اقآ  ینارفک ، يریدق  یلع  خیـش  اقآ  یقداص ، رینم  یبتجم  اقآ  جاح  یناتـسره ، يودهم  یفطـصم  دّیـس  یناکدرا ،
شومارف ار  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  نونکا  هک   ) رگید ملاع  اه  هد  يراسنوخ و  لضفلا  وبا  خیش  اقآ  یناف ، هماّلع  یلع  دّیس  جاح  یهدس ،

( ما هدرک 

هزوح تسکـش  تابجوم  زا  دیاب  زین  ار  دیدرگ  یملع  سردـم  دوبمک  راچد  ناهفـصا  هیملع  هزوح  اهنآ  توف  اب  هک  ینیدـهتجم  اّما  و 
، یفجن اضر  دّمحم  خیش  يراشف ، نیسح  دّمحم  اّلم  دنوخآ  يدرکهد ، مساقلا  وبا  دّیس  اقآ  ماظعلا : هّللا  تایآ  تسناد : ناهفصا 

357 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

میکح هرخآلاب  يدابآ و  فجن  دّـمحم  دّیـس  اقآ  يدابآ ، فجن  یلع  دّیـس  ریم  جاح  يدابآ ، نوتاخ  سردـم  قداص  دّـمحم  ریم  جاح 
.رگید یعمج  یناسارخ و  میکح  دّمحم  خیش  اقآ  راوگرزب 

هّللا تیآ  هلیسوب  مق  هیملع  هسدقم  هزوح  نوزفازور  شرتسگ  لیکشت و  ناهفصا ، هیملع  هزوح  دوکر  رد  لماع  نیموس 
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.دشاب یم  همحرلا  هیلع  يدزی  يرئاح  میرکلا  دبع  خیش  جاح  موحرم  یمظعلا 

رد اهنت  دوب و  رارقرب  یبسن  يدازآ  مق  رهـش  رد  اهنت  تشاذگ ، قیمع  يرثا  تایالو ، نیلّـصحم  املع و  يور  یتموکح ، هاگتـسد  راشف 
باّلط ورنیا  زا  دـش  یم  هداد  اهنآ  هب  همامع  تیناحور و  سابل  نتـشاد  هزاجا  دوب و  رارقرب  باّلط  اـملع و  ناـحتما  تاـسلج  رهـش  نیا 

.دندومن ترجاهم  مق  هب  هدرک و  كرت  ار  ناهفصا  یبسن  يدازآ  نیا  زا  هدافتسا  يارب 

هب نارازگتمدخ  نیرتمهم  زا  دیاب  هک  دوش  یم  هرادا  املع  زا  دنچ  ینت  رظن  ریز  تسا و  رارقرب  ناهفصا  هیملع  هزوح  هّللا  دمحب  نونکا 
یماما نسح  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  ترضح  یماما و  دمحا  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  نیدهتجم  نیلـضاف  نیملاع  عرـش  سّدقم  تحاس 

هرئاب سرادم  دننک و  یم  یگدیسر  اهنآ  یگدنز  یلیصحت و  تیعضو  هب  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  باّلط  هدمع  تمسق  هک  دنشاب  هّلظ  ماد 
.دیامرف تیانع  رتشیب  قیفوت  لماک و  تمالس  اهنآ  هب  دنوادخ  .دنا  هدرک  انب  زین  سیسأتلا  دیدج  هسردم  دنچ  رئاد و  ار 

هیملع هزوح  لیکشت  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  شومارف  ار  اهنآ  یملع  تامدخ  ناهفصا و  ياملع  نیسردم و  رگید  دیابن  اجنیا  رد 
: هلمج زا  .دنا  هتشاد  رثؤم  یشقن  نآ  ياقب  ناهفصا و 

یناب یناسارخ  اضر  دّمحم  دّیس  اقآ  هّللا  تیآ  بابرا ، میحر  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  موحرم 

358 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یمداخ و نیـسح  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  نابرع و  هسردم  تاریمعت  یناب  هناخباتک و  سـسؤم  رازاب و  ردـص  هسردـم  هناخباتک  نامتخاس 
.نیعمجا مهیلع  هّللا  همحر  ینارکنل و ...  یبتجم  خیش  هّللا  تیآ  یناتسره و  يودهم  یفطصم  دّیس  جاح  هّللا  تیآ 

دمحب هک  رگید  نیدهتجم  املع و  زا  رفن  دنچ 
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نآ ياقب  ناهفـصا و  ددجم  هزوح  لیکـشت  رد  زین  دوش  یمن  رکذ  مادـک  چـیه  مان  یتاهج  هب  نونکا  دنـشاب و  یم  تایح  دـیق  رد  هّللا 
.یلاعت كرابت و  هّللا  مهّقفو  دنراد  هتشاد و  رثؤم  شقن 

.دیربب مان  دنا  هدرک  روهظ  رهش  نیا  رد  ریخا  هدس  رد  هک  ار  شناد  بدا و  ناگرزب  زا  یخرب  داتسا 

بحاص رازگتمدخ و  هتسیاش و  يدارفا  دوخ  ماقم  رد  کی  ره  هک  دنتـسیز  یم  ناهفـصا  رد  ارعـش  ءابدا و  املع و  رتشیب  ریخا  نرق  رد 
.دنشاب یم  فینصت  فیلأت و 

ره هک  ناهفصا » رصاعم  يارعش  : » باتک رد  نینچمه  و  ناهفصا » ناگرزب  نادنمـشناد و  : » باتک رد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  مان  هدنـسیون 
: میوش یم  روآدای  هنومن  ناونعب  نانآ  زا  نت  دنچ  مان  هب  طقف  الیذ  تسین  اهنآ  رارکت  هب  يزاین  هدومن  رکذ  تسا  هدیسر  پاچ  هب  ود 

نافرع همانزور  ریدم  نافرع ، دمصلا  دبع  نب  دمحا  - 1

هیفوص خیاشم  زا  هلاسر  باتک و  نیدنچ  فلؤم  بسشگ ، دزیا  دّمحم  نب  هّللا  دسا  خیش  - 2

عوبطم هلاسر  باتک و  دنچ  فلؤم  ناهفصا و  همانزور  ریدم  هدنسیون و  ینیما  یلق  ریما  - 3

فراع بیدا و  رعاش ، یفجن ، اقآ  یقت  دّمحم  خیش  جاح  هّللا  تیآ  دنزرف  تفلا  رقاب  دّمحم  خیش  جاح  - 4

359 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناهفصا یگنهرف  یبدا و  رخافم  زا  یباتک  نیدلا  لاله  اقآ  جاح  نب  نیدلا  ردب  دّیس  جاح  - 5

هلاسر باتک و  نیدنچ  فلؤم  نارهت  هاگشناد  داتسا  ییامه  نیدلا  لالج  داتسا  - 6

.رگید باتک  نیدنچ  ناهفصا و  خیرات  فلؤم  يراصنا  يرباج  ناخ  نسح  ازریم  جاح  موحرم  - 7

عوبطم راعشا  ناوید  بحاص  ریغص ، هب  صلختم  رعاش ، هّللا ، دسا  نب  نیسح  دّمحم  - 8

رگید بلاطم  نید و  ناگرزب  لاح  حرش  رد  باتک ، نیدنچ  فلؤم  یناهفصا  هدازدامع  نیسح  اقآ  جاح  - 9

-10
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.ادیش یبدا  نمجنا  سسؤم  هدکشناد و  هلجم  ریدم  بیدا ، رعاش ، يدرکهد ، قاحسا  دنزرف  ادیش  سابع  موحرم 

راثآلا مراکم  باتک  راوگرزب  فلؤم  يدابآ  بیبح  مّلعم  نیدباعلا  نیز  نب  یلع  دّمحم  اّلم  موحرم  - 11

ناهفصا گنهرف  هرادا  لضاف  دنمشناد و  ناریبد  زا  یمامه  نسح  اّلم  نب  دّمحم  اّلم  موحرم  - 12

.رگید باتک  نیدنچ  تالجم و  دیارج و  خیرات  باتک  فلؤم  یمشاه  ردص  ینیسح  يدهم  دّیس  نب  دّمحم  دّیس  موحرم  - 13

.دییامرفب يدای  نآ  مهم  تارازم  ناهفصا و  یناتساب  راثآ  زا  دینک  فطل  داتسا 

.تسا ناریا  ياهرهش  نیرت  ینغ  زا  یناتساب  راثآ  كربتم و  عاقب  سرادم و  دجاسم و  ندوب  اراد  رظن  زا  ناهفصا 

، میکح دجسم  هّللا ، فطل  خیش  دجسم  یلعف ،] ماما   ] هاش دجسم  عماج ، دجسم 

360 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

هرخالاب نارامعم و  ناـشاقن ، نادـنمرنه ، ياـهراکهاش  راـثآ و  زا  يا  هزوم  هک  رگید  دجـسم  نیدـنچ  مالـسالا و  هجح  دّیـس  دجـسم 
.دشاب یم  ناطاطخ 

ریم سردم  نسح  دّیـس  ریم  اقآ  هعقب  دابع و  نب  بحاص  هعقب  یـسابلک ، یجاح  هعقب  مالـسالا ، هجح  دّیـس  هعقب  یـسلجم ، هماّلع  هعقب 
.دشاب یم  هدوب  نیسدقم  نینمؤم و  تیانع  هجوت و  دروم  گرزب و  ياملع  نفدم  كربتم و  عاقب  زا  یقداص  دّمحم 

زا رهــش  جراـخ  لـخاد و  رد  رگید  هدازماـما  نیدـنچ  تیـالو و  نوراـه  هیبـنیز ، ماـما ، برد  لیعامــسا ، هدازماـما  دـمحا ، هدازماـما 
.دشاب یم  هجوت  لباق  یناتساب و  ياهنامتخاس  ياراد  ربتعم و  ناگدازماما 

ياراد دشاب و  یم  ءارعـش  امکح  هفـسالف و  نیدهتجم ، گرزب  ياملع  زا  يریثک  عمج  نفدـم  كربتم و  تارازم  زا  دالوف  تخت  رازم 
دّمحم جاح  هعقب  ینیئان ، اعیفر  ازریم  هعقب  يراسنوخ ، نیـسح  اقآ  هعقب  نیدلا ، نکر  اباب  هیکت  هچنآ : زا  تسا  یخیرات  يایاکت  عاقب و 

شوختسد ریخا  ياهلاس  رد  هنافسأتم  هک  رگید  هیکت  هعقب و  نیدنچ  و  يا ، هدابآ  رفعج 
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دندوب هتـشاک  روبق  نیب  هک  اهتخرد  هب  یناسربآ  يارب  دندرک و  بارخ  ار  نآ  روبق  زبس  ياضف  داجیا  مسا  هب  دـش و  يراوگان  ثداوح 
هب يرگید  حابـص  دنچ  رگا  دندرک و  بارخ  ءوس  تاغیلبت  يزاس و  هنحـص  اب  ار  اه  هیکت  قاطا  راوید و  دنتخاس ، مدهنم  ار  روبق  ریاس 

.درک میهاوخن  هدهاشم  خیراوت  بتک و  رد  زج  رازم  نیا  زا  یناشن  مان و  کیدزن  رایسب  هیتآ  رد  دبای  همادا  ّتیفیک  نیمه 

دجاـسم اـهنامتخاس و  هـب  هـلمجلا  یف  یگنهرف  ثاریم  هرادا  طـقف  یگنهرف ، ثاریم  يرادرهــش و  فاـقوا ، لوئــسم  تارادا  نـیب  رد 
.دشوک یم  راثآ  نیا  بیرخت  رد  هکلب  دنک  یمن  هار  نیا  رد  یتمدخ  اهنت  هن  يرادرهش  تسا و  رظان  طقف  فاقوا  .دنک  یم  یگدیسر 

مدرم يّدام  هیامرس  هب  ءانما و  رظن  ریز  هتفای  ماجنا  ناهفـصا  ناگدازماما  ینید و  سرادم  دجاسم و  رد  هک  یتامدخ  تاریمعت و  رتشیب 
.تسا هتفای  ماجنا  رهش  نیا  رادنید 

361 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

نسح دّمحم  جاح  دنزرف  نیـسحلا  دبع  جاح  دنزرف  ییاپوک  مساقلا  وبا  ازریم  جاح  موحرم  تامدخ  زا  هک  تسنآ  بسانم  اج  نیا  رد 
.میئامنب موحرم  نآ  تهج  ترفغم  بلط  هدرک و  دای  ییاپوک 

تهج حیرض  نتخاس  ارماس ، مامح  هینیسح و  یـسلجم ، هماّلع  هناخباتک  نتخاس  هیرون ، هسردم  هّللا ، دبع  اّلم  هدج ، سرادم : تاریمعت 
تافیرشت اب  هک  هیلع  هّللا  ناوضر  میکح  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلا  ابا  ترـضح  رهطم  دقرم 

.دش بصن  رهطم  مرح  رد  دیدرگ و  لقن  البرک  هب  ناریا  زا  یّصاخ 

تاریمعت ناهفصا ، رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یمارگ  رتخد  بنیز  ترـضح  رهطم  هعقب  البرک و  هینیـسح  نتخاس 
دجسم و دنچ  نامتخاس  نتفرگ  رظن  ریز  نتخاس و  یسلجم ، هماّلع  هعقب 
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دّیـس اقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  نامز  زا  دیلقت  عجارم  یگدـنیامن  هیریخ و  ياه  نمجنا  مومع  رد  تکرـش  میهاربا ، هدازهاش  هعقب 
لیعامـسا دّیـس  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  نامز  زا  ییاپوک  نادـناخ  یئوخ ، ياقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  اـت  یناهفـصا  نسحلا  وبا 

هدـنیامن نسح  دّـمحم  جاح  موحرم  دـنا  هتـشاد  رایتخالا  مات  تلاکو  راودا  مامت  رد  هتـشاد و  دـیلقت  گرزب  عجارم  زا  تلاـکو  ردـص 
زج تدم  نیا  لوط  رد  متخانـش  یم  ار  مساقلا  وبا  ازریم  جاح  موحرم  کیدزن  زا  لاس  هاجنپ  بیرق  نم  .دنا  هدوب  ردـص  ياقآ  موحرم 

.مدرکن هدهاشم  ناشیا  زا  وکین  لمع  ّتین و  نسح  قلخ و  هب  تمدخ 

هماّلع هربقم  رد  هتـسیاش  عییـشت  اب  هزانج  هبنـش  هس  زور  هتفای  تافو  یگلاـس  دون  نس  هب  هیناثلا 1411  يدامج  هبنـش 28  هس  هیلا  راشم 
هداز بیبـط  دّـمحم  ازریم  جاـح  موـحرم  هریثـک  تافینـصت  بحاـص  دـهاز  هیقف  لـیلج و  ملاـع  بنج  رد  هیلع  هـّللا  ناوـضر  یـسلجم 

.دیدرگ نوفدم  يدابآدمحا 

موحرم یناگدنز  رصتخم  خیرات  وجاوخ ، هلحم  هچخیرات  ءارماس ، خیرات  ياهباتک 

362 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رما هب  مالسلا ، هیلع  ماما  كرابم  مهس  لحم  زا  ناشیا  تساوخ  هراشا و  هب  هدنـسیون  تافیلأت  زا  هیلع  هّللا  ناوضر  يدرجورب  هّللا  تیآ 
.تسا هدش  پاچ  فیلأت و  يزاریش  يداهلا  دبع  دّیس  جاح  هّللا  تیآ  موحرم 

ناشیاهرهش هرابرد  قیقحت  يارب  دوخ  نانطومه  رگید  يارب  يداهنشیپ  هچ  دیتسه  صصختم  ناتدوخ  رهـش  خیرات  رد  اصاصتخا  امش 
؟ دیراد

هرابرد کی  ره  دنیامن و  تمه  دننک و  مادقا  اهاتسور  اه و  شخب  یتح  راید و  رهش و  ره  نیقّقحم  ابدا ، ناگدنسیون ، رگا  نم  رظن  هب 
زا دوخ  ای  تسا و  هدش  لقن  اهباتک  رد  هدنکارپ  روط  هب  هک  ار  ییایفارغج  یخیرات و  بلاطم  شیوخ  دلوم  نطوم و  دوخ و  رهش 
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خیرات نآ  هعومجم  زا  دـنیامن  قیقحت  یبدا  یملع و  لاجر  لاح  حرـش  رد  صوصخب  دـننک و  يروآدرگ  اج  کی  ار  هدینـش  نارگید 
نانآ یملع  راثآ  نادنمـشناد و  یماسا  یملع و  ماقم  تمظع  هب  ایند  هدش و  میظنت  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  ناریا  یعامتجا  یملع و 

.دنوش یم  هتخانش  هدرب و  یپ 

هنافـسأتم هک  تسا  هدش  فیلأت  هیرظن  نیمه  يور  يرـصان » نادلبلا  تآرم   » باتک دـش و  داجیا  رکف  نیا  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز  رد 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  نآ  دلج  راهچ  طقف  هدیدرگ و  فقوتم  نآ  پاچ  راک 

نیمه هب  بابرا  يدهم  دّمحم  اقآ  فیلأت  ناهفصا » خیرات  رد  ناهج  فصن   » ناخ و میهاربا  دّمحم  فیلأت  ناهفصا » يایفارغج   » باتک
.تسا هدیسر  پاچ  هب  ود  ره  هدش و  هتشون  روظنم 

یماسا املع و  راثآ  زا  هدوب و  ارعـش  هب  ناگدنـسیون  هجوت  رتشیب  نکل  هدـش  فیلأت  باـتک  عوضوم  نیا  رد  اهرهـش  یخرب  يارب  اریخا 
.تسا دش  دای  رتمک  نانآ 

نیدنچ رد  عوضوم  نیمه  رد  ناناوج » باتک   » مان هب  ییاهباتک  زین  قباس  میژر  رد 

363 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دیدجت حیحـصت و  لیمکت و  اهباتک  نامه  رگا  دشاب و  یم  هجوت  لباق  هدـنزرا و  ییاهباتک  قحلا  هک  دیـسر  پاچ  هب  فیلأت و  دـلجم 
.تسا هتسیاش  رایسب  يراک  دریگ  رارق  نیبلاط  رایتخا  رد  بسانم  تمیق  هب  دوش و  پاچ 

ره یخیرات  یبدا و  یملع و  عضو  هب  تاقبط  مومع  ندرک  انشآ  اه و  هید  اهرهش و  کی  کی  يایفارغج  خیرات و  نتـشون  لاح  ره  رد 
.دریگ رارق  قّقحم  ناگدنسیون  صوصخب  روما و  ءایلوا  هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  تایرورض  زا  لحم 

ثیداحا و نآرق و  رد  عوضوم  نیا  هب  عجار  دشاب ؟ اراد  دیاب  ار  یتایصوصخ  هچ  قّقحم  امش  رظن  هب 

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


: هنومن يارب  .دسر  یم  رظن  هب  يرورض  یفاک و  لماک و  تهج  ره  زا  هک  دوش  یم  تفای  یبلاطم  ناگرزب  تاملک 

«. ناکمالا هعقب  یف  هرذف  کعمس  عرق  امّلک  : » هک تسا  هدش  لقن  انیس  نبا  زا  - 1

دنک قیقحت  لئاسو  هّیلک  اب  نآ  فارطا  رد  هتـسناد و  عوقولا  نکمم  دناوخ  یم  ار  هچره  دونـش و  یم  ار  هچنآ  دیاب  بوخ  قّقحم  کی 
اه و هتفگ  مامت  دوش  رهاظ  نآ  فالخ  رگا  لاح  ود  ره  رد  هک  دـنکن  اـتابثا  اـی  اـیفن  رظن  راـهظا  عوضوم  رد  لـمأت  نودـب  هاـگچیه  و 

.دوش یم  رابتعا  یب  زین  وا  رگید  ياه  هتشون 

« بذکلا قدصلا و  لمتحی  ربخلا  : » هک تسا  یقطنم  تاملک  تالمج و  زا  - 2

زا ار  یبلطم  هکنآ  دّرجم  هب  دـیابن  قّقحم  دـشاب  تسرداـن  اـی  تسرد  تسا  نکمم  يربـخ  ره  هک  تسا  لّوا  بلطم  رگناـیب  هلمج  نیا 
ای دنک و  ّدر  ار  نآ  هدرکن  قیقحت  ای  دنک و  لوبق  ارنآ  دشاب  نانیمطا  قوثو و  دروم  سکنآ  هکنآ  ولو  دینش  یـصخش  زا  دید و  یباتک 

: دیامرف یم  تاداقتعا  هلاسر  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  یسلجم  هماّلع  .دریذپب  لیلد  نودب 

364 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ّدر هشیدنا  لمأت و  نودب  دیابن  دیاین  تسرد  وا  ملع  لقع و  قباطم  هدش و  لقن  نید  ناگرزب  لوق  زا  هک  ار  يربخ  ره  ناملسم  نمؤم و 
.تسا هدرک  ّدر  ار  ناگرزب  زا  یکی  لوق  هتسنادن  سک  نآ  دشاب و  حیحص  ربخ  نآ  تسا  نکمم  اریز  دنک 

« اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دیجم  نآرق  رد  - 3

هدنیوگ ایآ  .دنک  لماک  تقد  وا  تیعقوم  ربخ و  يوار  ربخ و  هب  حالطصا  هب  دیامنب و  هنع  لوقنم  لقان و  رد  تقد  لامک  دیاب ، قّقحم 
رگید يوگدنلب  طقف  عالطا  یب  .تسا  ضرغم  هدنسیون  ای 
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روظنم دوخ  لقن  رد  هن و  ای  تسا  دقتعم  نمؤم و  دـسیون  یم  دـیوگ و  یم  هچنادـب  هرخالاب  هتفرگ و  رارق  تاغیلبت  ریثأت  تحت  تسنا ،
زا جراخ  رد  ياه  هدرک  لیصحت  ناگدز و  برغ  نایجراخ و  ياه  هتشون  هب  رتشیب  هچره  دیاب  خروم  قّقحم و  هتبلا  دراد و ...  یّصاخ 
هب ار  نیقرـشتسم  صوصخب  ناسیون و  عیاقو  ناراگنربخ و  ناراگن و  همانزور  راـبخا  هریغ و  يدوهی و  دـیتاسا  دزن  یمالـسا و  طـیحم 
ریس ربخم و  قّقحم ، داتسا ، مسا  هب  هک  دنشاب  یم  یجراخ  رامعتسا  ناگدرورپ  تسد  امومع  نانیا  اریز  دنک  هاگن  دیدرت  کش و  هدید 
هولج هنوراو  ار  قیاقح  .تسنآ  رد  رامعتـسا  عفن  هک  دنرب  یم  یهار  هب  ار  هعماج  هدومن و  غیلبت  ار  دوخ  نابابرا  دیاقع  هدنبیرف  نیوانع 

دنیامن و یم  لقن  هابتـشا  یّلک  روطب  ای  صقان و  ار  بلاطم  .دننک  یم  يراددوخ  تساهنآ  ررـض  هب  هک  قح  فرح  نتفگ  زا  دنهد  یم 
.دنهد یم  ربخ  یب  اج  همه  زا  ناناوج  صوصخب  هعماج و  لیوحت  ارنآ  دنریگ و  یم  طلغ  هجیتن  دوخ  ياه  هتفگ  زا 

ماجنا یتمدخ  نیملسم  یملع  رئاخذ  زا  يرایسب  پاچ  هیشحت و  حیحصت و  رثا  رد  زین  يا  هدع  نیقرشتسم  نیب  رد  هک  تسادیپ  هتفگان 
یم ادج  رامعتـسا  نارکون  زا  نانیا  باسح  .دنـشاب  هداد  ماجنا  دوخ  يرامعتـسا  ياهتلود  عفن  هب  ار  تامدخ  نیا  هکنآ  نودب  دنا  هداد 

.دشاب

« مکسفنا یلع  ول  ّقحلا و  اولوق  : » دیامرف یم  هک  تسا  نید  ناگرزب  تاشیامرف  زا  - 4

365 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

رارقا تماهش  لامک  اب  هدش  دوخ  هابتشا  هجوتم  تقو  ره  دشاب و  هتشادن  يأر  دادبتسا  دیاب  عوضوم  ره  رد  قّقحم  فصنم و  هدنـسیون 
هیرظن مقس  ای  تحص و  هب  نیقی  هدرکن و  لماک  قیقحت  ات  یعوضوم  چیه  هب  تبسن  دسارهن  زیچ  چیه  زا  .دنک  دوخ  ياطخ  هب 
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دـشاب هجوتم  دنادن و  ریغتیال  ینیقی و  تباث و  ار  دوخ  هدـیقع  تلاح  رد  دـنکن و  رظن  راهظا  تسا  هدومن  ادـیپ  هنقتم  ّهلدا  قباطم  دوخ 
.ددرگ تباث  وا  یلبق  هیرظن  فالخ  دبای و  تسد  هزات  يذخأم  يدنس و  هب  يزور  تسا  نکمم  هک 

و ًاْئیَـش *» ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  : » دیامرف یم  نامگ  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنکن  رظن  راهظا  قیقحت  نودـب  نامگ و  يور  زا  - 5
هدـید هب  رهطم  عرـش  هب  نارازگتمدـخ  نیدـهتجم و  املع و  صوصخب  ناگرزب  هب  تبـسن  ٌْمثِإ » ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  : » دـیامرف یم  نینچمه 
نامگ اریز  دنک  لمح  تحـص  رب  دسرب  رظن  هب  تسردان  رهاظ  بسحرب  رگا  ار  اهنآ  لامعا  دـشاب  نکمم  هک  اجنآ  ات  درگنب و  مارتحا 

.تسا ناهانگ  زا  ندرب  ناگرزب  هرابرد  دب 

: هکنآ دشاب  یم  تایصوصخ  ریاس  زا  رتلکشم  لاح  نیع  رد  همه  زا  رتمهم  هچنآ  - 6

ای ینید  دیاقع  یـصخش و  فطاوع  ریثأت  تحت  هتفرگ و  هدیدان  ار  دوخ  یـصوصخ  تایرظن  یـصخش و  قیالع  ینمـشد و  یتسود و 
.دریگن رارق  دوخ  یعامتجا  یسایس و 

هک دـنک  یـشوپ  مشچ  دوخ  یناسفن  ضارغا  رطاخ  هب  اهنآ  ياهیدـب  ای  تانـسحم و  زا  هدـید و  ار  دارفا  تانـسحم  ای  بیاـعم  هکنآ  هن 
هلمج وا  بیع  دنشاب : هتشاد  زین  یبیاعم  تسا  نکمم  دنراد  یتانسحم  هک  نانچمه  دارفا  مامت  ّمصی » یمعی و  یـشلا ء  بح  : » دندومرف

نم یئوگ : یم  ینخـس  دوخ  زا  نایاپ  رد  درک و  هاتوک  ار  نخـس  دیـشک  ازارد  هب  بلطم  فـالخرب  هنافـسأتم  .وگب  زین  شرنه  یتفگب 
مولع هفسلف و  یبرع و  یسراف و  تایبدا  رد  یملعم  يریبد و  یفیرش  لغش  هب  ناهفصا  نارهط و  ياهناتسریبد  رد  لاس  یس  زا  زواجتم 

تسا لاس  هد  بیرق  نونکا  ما و  هدرک  تمدخ  ینید 
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هدش و هتسشنزاب  هک 

366 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

بجاو هعماج و  هب  تمدخ  ارنآ  مدوب و  یضار  نآ  جیاتن  دوخ و  راک  زا  تمدخ  تدم  رد  .ملوغـشم  هعلاطم  فیلأت و  راک  هب  هناخ  رد 
.متشاد یم  روظنم  تدابع  باسح  هب  متسناد و  یم  یقالخا 

367 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگ / مان  تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

دجسم مامح و  اب  ترواجم  رد  تسا / ریاد  یلع / ریش  اقآ  هچوک  هماع /) ردص   ) تافوقوم ریزو  مان  هب  يوفص / دهع  یلع / ریش  اقآ  / 1

اهقاطا نامتخاس  زرط  هناخ و  طسو  رهن  بیرخت / دابآدمحا / مود / سابع  هاش  مرح  ياه  هجاوخ  زا  یکی  يوفص / دهع  روفاک / اقآ  / 2

يداش ّرف  رهن  ربع  بیرخت / کلهتسم / هلحم  نیـسح / ناطلـس  هاش  هنازخ  عمج  بحاص  لامک  اقآ  يوفـص / دهع  نزاخ / لامک  اقآ  / 3
نآ لخاد  زا 

هرجح نتشاد 15  بیرخت / ینامرک / هچوک  ظفاح  خ  يوفص / نامیلس  هاش  ناگجاوخ  زا  .ق / .ه   1105 كرابم / اقآ  / 4

ع)  ) یلع ترضح  مدق  ياج  دجسم / هب  لیدبت  تشدرد / هلحم  الوج / رون  اقآ  يوفص / دهع  الوج / رون  اقآ  / 5

رد بیرخت / کلامملا / یـشنم  رـصق  هلحم  يدابآ / نوتاخ  لیعامـسا  دمحم  ری  موحرم  گرزب  دهتجم  يوفـص / زا  لبق  انیـس / نبا  / 6
دجسم غاب و  ترواجم 

، رازاب لماش  دوعسم  وبا  هاقناخ  بیرخت / يرجه /-/ موس  نرق  ناگرزب  نیثدحم و  زا  دوعسم  وبا  يوفص / زا  لبق  يزار / دوعسم  وبا  / 7
اهروک يارب  غاب  مامح و  وسراهچ ،

/ بیرخت یـشاقن / قوسراهچ  رازاب  بنج  لوا / ساـبع  هاـش  يارما  زا  کـیب  رایدنفـسا  .ق / .ه  لاس 1000  دودح  کیب / رایدنفـسا  / 8
يرجآ زرج  ددع و  هب 2  دبنگ  ياراد 

/ ناهفصا دالوف  تخت  يدابآ / نوتاخ  لیعامسا  دمحم  ریم  يوفص / دهع  يدابآ /) نوتاخ   ) دالوف تخت  هیلیعامسا  / 9
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یبونج تمسق  رد  دجسم  ترواجم  رد  هکورتم / اّما  اجرباپ 

368 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

/- ریاب ابیرقت  کلامملا / یشنم  رصق  هلحم  يدابآ / نوتاخ  لیعامسا  دمحم  يوفص / دهع  یشنم / رصق  هلحم  هیلیعامسا  / 10

/- بیرخت انب / فسوی  خیش  هلحم  کلملا / راختفا  وناب  يوفص / کلملا / راختفا  / 11

/- بیرخت دشن / ادیپ  یناریج / يدنفا  هّللا  دبع  ازریم  يوفص / يدنفا / / 12

دراد هرجح  هقبط و 20   2 باّلط / يارب  ینوکسم  روصم و  دوصقم / قوسراهچ  هلحم  ساملا / جاح  يوفص / هّیساملا / / 13

، دراد هرجح  یناویا ،  4 رئاد / مساق / اباب  هعقب  رانک  رد  فتاه  نابایخ  تیالو / تماما و  بتکم  تیمکاح  يوفـص / زا  لبق  هّیماـما / / 14
هتشاد هرجح  مود  هقبط  رد  هقبط ،  2

هدازماما رود  ات  رود  قاتا  دوجو  باّلط / ینوکسم  دابآ و  لیعامسا / هدازماما  نحـص  کیب / میهاربا  يوفـص / لیعامـسا / هدازماما  / 15
 ... ابیز و يراک  یشاک 

، سردم ود  هرجح ،  20 نیـشن / هبلط  رئاد و  ردص / غابراهچ  يردص / هلودلا  نیما  ناخ  هّللا  دـبع  يوفـص / زا  سپ  هلودـلا / نیما  / 16
للجم ردرس  گرزب ، نحص  هناخباتک ،

/- بیرخت ینونک / هیمراص  ناتسریبد  تشپ  یشاقن  وسراهچ  نسح / نوزوا  يوفص / زا  لبق  نسح / نوزوا  / 17

دراد هناخباتک  یچلیا و  دجسم  رانک  بیرخت / دابآدمحا / هلحم  یچلیا / کلملا  میکح  رتخد  يوفص / یچلیا / / 18

/- بیرخت کشوک / برد  هلحم  رد  رصقلا  باب  ترواجم  رصقلا / باب  اب  ترواجم  يوفص / زا  لبق  رصقلا / باب  / 19

369 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

گنـس ود  بارحم  يالاب  بیرخت / زبس / ریـش  ناتـسربق  تشدرد ، ینیـسح و  هلحم  کیدزن  تخاس / لحم  يوفـص / لیهـس / غاـب  / 20
تسا گنر  یمشی  دیفس و  رمرم 

/ هیرقاب .ق / .ه   902 هیرقاب / / 21
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/- اجرباپ کشوک / برد  قباس  ناتسربق 

دراد ناتسربق  بیرخت / کشوکرد / قباس  ناتسربق  ثادحا / لحم  يوفص / زا  لبق  کشوکرد / ای  ریشاپ  / 22

، دجسم اجرباپ / كربط / هعلق  رواجم  هعلقاپ  هلحم  مظعا / ردص  ناخ  نیسح  دمحم  جاح  موحرم  يوفـص / زا  سپ  هعلقاپ / هسردم  / 23
ابیز نالاد  ردرس و  هرجح ، هد  هسردم ،

/- بیرخت ناخ / یلع  دیس  نابایخ  هیوفص / مرح  يوناب  يوفص / مناخ / ناخیرپ  / 24

/- بیرخت ناهفصا / میدق  عماج  دجسم  دودح  رد  هلودلا / سمش  ریزو  يوفص / زا  لبق  کلملا / جات  / 25

دراد غاب  بیرخت / دابآدمحا / تاغاب  کلملا / ماظن  هجاوخ  يوفص / زا  لبق  هاش / کلم  ای  کلملا  ماظن  تبرت  / 26

یشاک يامن  اب  دراد  هرجح  فارطا  رد  اجرباپ / بیط / هّللا  تیآ  نابایخ  اهولنویوق / قآ  نامز  يوفص / زا  لبق  اهکرت / / 27

/- بیرخت دشن / ادیپ  یتنطلس / هناخرادبآ  سیئر  يوفص / یشاب / لامشوت  هسردم  / 28

دودح 70 دجسم و  ياراد  اجرباپ / ناهفـصا / گرزب  رازاب  مود / سابع  هاش  يوفـص / کچوک / هدج  گرزب و  هدج  هسردم  / 30 29
دشاب یم  هرجح 

دراد هرجح  هدش / بحاصت  هناخ  ناونع  هب  یلعف / فتاه  نابایخ  رفعج / هدازماما  هب  فورعم  رفعج  دیس  يوفص / زا  لبق  هیرفعج / / 31
فرگش يراک  یشاک  و 

هرجح هقبط و 3  کی  رد  یلصا  هرجح   12 اجرباپ / دابآدمحا / هلحم  ظفاح  نابایخ  بیبط / دمحم  نیدلا  لالج  يوفص / هیلالج / / 32
یناقوف هقبط  رد 

370 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

/- هکورتم ناهوج / هلحم  ثادحا / لحم  يوفص / زا  لبق  ناهوج / / 33

، هتشاد هرجح  هقبط  ود  رد  هسردم  رود  ات  رود  اجرباپ / یسابع / غابراهچ  يوفص / نیسح  ناطلس  يوفـص / یناطلـس / ای  غابراهچ  / 34
يراک یشاک  يراک و  سنرقم  غابراهچ و  فرط  هب  ابیز  يامن  نتشاد 

/- بیرخت دشن / ادیپ  رقاب / دمحم  یجاح  .ق / .ه   1076 يداباهم / رقاب  جاح  / 35

جاح / 36
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هقبط و  2 بیرخت / یلع / دجـسم  بنج  هینوراه  ناـبایخ  تسا / هداد  ماـجنا  ار  اـنب  تمرم  یماـن  نسح  جاـح  يوفـص / زا  لـبق  نسح /
دراد هرجح 

دراد هرجح  ینوکسم / عماج / دجسم  یبرغ  لامش  یناتسدرا / نیدلا  رون  نیسح  جاح  .ق / .ه   1069 نیدلا / رون  نیسح  جاح  / 37

/- بیرخت دشن / ادیپ  يزاریش / رهاط  جاح  يوفص / دهع  يزاریش / رهاط  جاح  / 38

/- بیرخت میکح / دجسم  یکیدزن  یسابلک / یجاح  يوفص / دهع  فاّرص / رافغلا  دبع  جاح  / 39

/ اجرباپ یقتوراس / هسردم  بونج  دابآ  نسح  هلحم  یلع / دمحم  خیش  جاح  يوفص / دهع  مالـسالا / هقث  یلع  دمحم  خیـش  جاح  / 40
یقتوراس دجسم  بنج  هرجح ، رب 25  لمتشم  هقبط  کی 

/- بیرخت میکح / دجسم  کیدزن  کیب / ياقچرق  يوفص / دهع  یسابلک / یجاح  / 41

/- تسا نیشن  هبلط  دمحم /-/ نب  میهاربا  خیش  جاح  رصاعم / هیتّجح / / 42

/- بیرخت عماج / دجسم  کیدزن  ینیسح / يدهم  ریم  يوفص / دهع  میکح / / 43

2 يا / هراجا  هناخ  یلع / هاش  مامح  هچوک  هلامج  هلحم  قازرلا  دـبع  ناـبایخ  یقت / ازریم  يوفـص / دـهع  یقت /) ازریم   ) مگیب اّوح  / 44
ییاهب خیش  مامح  کیدزن  هقبط 

371 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

/- بیرخت دابآ / نسح  هزاورد  برد  جراخ  تخاس / لحم  يوفص / دهع  هزاورد / برد  جراخ  / 45

هتشاد رارق  هبارخ  دجسم  بنج  بیرخت / وجاوخ / هلحم  ندوب / یکاخ  لیلد  هب  يوفص / دهع  ینونک /) نامرف  بحاص   ) هبارخ / 46

/- بیرخت همطاف / یّتس  هلحم  ناطلسلا / هفیلخ  ءاملعلا  ناطلس  هب  بقلم  يوفص / دهع  ناطلس / هفیلخ  / 47

/- بیرخت میکح / فیرش  ازریم  هچوک  مساق  اباب  هلحم  بیط / یلع  نیدلا  ردص  هجاوخ  يوفص / دهع  یلع / نیدلا  ردص  هجاوخ  / 48

/- بیرخت میدق / عماج  دجسم  یلاوح  بیط / یلع  نیدلا  ردص  هجاوخ  يوفص / دهع  یلع / نیدلا  ردص  هجاوخ  / 49

/ انب فقاو  يوفص / دهع  بحم /)  ) تبحم هجاوخ  هیتبحم ) / ) 50
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/- بیرخت تاغاب / هلحم 

گرزب رایسب  هدوب و  غاب  ياراد  بیرخت / ناهج / شقن  نادیم  رد  یفوتسم / کلم  هجاوخ  يوفص / زا  لبق  کلم / هجاوخ  / 51

/- بیرخت تشدرد / هلحم  یسوط / کلملا  ماظن  هجاوخ  يوفص / زا  لبق  یسوط / کلملا  ماظن  هجاوخ  / 52

هتشاد رارق  مرحم  هجاوخ  يارسناوراک  بنج  بیرخت / دابآدزی / هلحم  مرحم / هجاوخ  يوفص / دهع  مرحم / هجاوخ  / 53

تسا یشاک  رمرم و  گنس  زا  هسردم  بیرخت / خیّطبلا / راد  هلحم  انب / ثادحا  لحم  مان  يوفص / دهع  خیطبلا / راد  / 54

/ هیرصیق رازاب  لباقم  اهراجن  رازاب  رد  عقاو  ءافشلا  راد  دجسم  ياج  افشلا / راد  ناتسرامیب  هب  یکیدزن  يوفص / دهع  ءافـشلا / راد  / 55
هتشاد هقبط  ود  بیرخت /

/- بیرخت دشن / ادیپ  يوفص /-/ دهع  ملعلا / راد  / 56

/- بیرخت ناخ / یلع  دیس  نابایخ  نوتاخ / هدد  يوفص / دهع  نوتاخ / هدد  / 57

372 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

دراد یکاخ  هزاغم   2 بیرخت / تشدرد / هلحم  انب / ثادحا  لحم  يوفص / زا  لبق  تشدرد / / 58

دراد هعقب  بیرخت / رصقلا / باب  کشوک و  برد  هلحم  انب / ثادحا  لحم  يوفص / زا  لبق  کشوکرد / / 59

/- بیرخت دابآ / نسح  هچرازاب  وجاوخ - هلحم  ناشیورد / تنوکس  تلع  هب  يوفص / زا  لبق  ناشیورد / / 60

ياراد نیشن / هبلط  رازاب / ون  دجسم  رواجم  گرزب  رازاب  ناتسبش / راوید  يور  ع )  ) یلع ترضح  ریشمش  مان  يوفـص / راقفلا / وذ  / 61
هدوب دجسم 

دراد رابنا   3 بیرخت / دومحم / هجاوخ  رازاب  يدزی / دمحم  نیدلا  نکر  دیس  يوفص / زا  لبق  يدزی / نیدلا  نکر  / 62

/ تساجرباپ کچوک  هرجح  دـنچ  تروص  هب  دالوف / تخت  يزاریـش / مظاـک  دـمحم  نب  نامیلـس  ازریم  يوفـص / کـلملا / نکر  / 63
ابیز دبنگ  نویا و  هرجح ،  6 هسردم ، دجسم ،

هدوب یکی  مگیب  ارهز  هسردم  دجسم و  بیرخت / دابآدمحا / هلحم  نیدلا / ءایض  يوفص / مگیب / ارهز  / 64

/65
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هدوب مگیب  بنیز  مامح  یکیدزن  رد  بیرخت / یلعف / نایدحوم  دیهش  خ  سابع /) هاش  همع   ) مگیب بنیز  يوفص / مگیب / بنیز 

یقتوراس دجسم  بنج  اجرباپ / دابآ / نسح  هچرازاب  یلع / دمحم  خیش  جاح  يوفص / یلع /) دمحم  خیش  اقآ   ) یقتوراس / 66

دراد هرجح  هزاغم و  بیرخت / یماظن / میکح  تیالو ، نوراه  یقوجلس / دمحم  ناطلس  يوفص / زا  لبق  یقوجلس / دمحم  ناطلس  / 67

نورد اجرباپ / ماما / دجسم  یبرغ  بونج  تمس  هدش / هتخاس  يوفص  نامیلس  هاش  نامز  رد  يوفص / هینامیلس /) هیعیفر   ) هینامیلس / 68
درادن هرجح  تسا و  هاش  دجسم 

373 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

4 دراد ، هرجح  امامت  الاب  هقبط  هرجح ،  28 ریاد / دیس / دجسم  نابایخ  رد  دابآدیب  هلحم  یتفش / دیس  هیوفص / رخاوا  دیس / سردم  / 69
دراد علض  ود  رد  یباتهم 

ود هسردم ، دجسم ، بیرخت / هعلقاپ / هلحم  يدابآ / نوتاخ  نیسحلا  دبع  دیس  جاح  يوفص / زا  دعب  هعلقاپ /) ردص   ) نیقارعلا دیس  / 70
ابیز نالاد  ردرس و  هرجح ،

/- بیرخت دشن / ادیپ  یناب / مان  يوفص / هیروپهاش / / 71

/- بیرخت دابآ / نسح  هزاورد  وجاوخ  هلحم  نسح / هاش  رصق  ترواجم  يوفص / نسح / هاش  / 72

مامح هقبط ، ود  بیرخت / دیـس / دجـسم  کیدزن  اهزرگنر و  هچرازاب  ياهتنا  يوفـص / هدازهاش  يوفـص / میکح /)  ) اـه هدازهاـش  / 73
تسا هسردم  فوقوم  اه  هدازهاش 

سرادم زا  بیرخت / تیالو / نوراه  برغم  رد  فتاه  نابایخ  رانک  بسامهط / ریزو  نیسح  هاش  ازریم  918 ه ق / بسامهط / هاش  / 74
تسا مود  هجرد 

(/////- بسامهط هاش   ) هیهاش هسردم  / 75

/- بیرخت دشن / ادیپ  لوا / سابع  هاش  مان  هب  يوفص / ریبک / سابع  هاش  / 76

یلحم هرجح ،  15 بیرخت / تشدرد /)  ) دابآدمحا هلحم  ینازوخ / دمحم  نیدـلا  لامج  نب  عیفـش  دـمحم  .ه ق /  1067 هیعیفش / / 77
تاوما نیفکت  لیسغت و  ینیسح ، يازع  هماقا  بالط ، ثحب  زامن ، هماقا  يارب 

/78
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نتـشاد اجرباپ / ییاهب / خیـش  خ  دابآ ، سابع  کلهتـسم و  هلحم  يدابآ / ساـبع  رجاـت  يدـهم  دـمحم  ریم  .ه ق /  1125 داـبآ / سمش 
هدش دجسم  نونکا  ردرس و  يور  رب  هرجح 

374 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

هقبط  2 نیشن / هبلط  اجرباپ و  نارگ / هساک  هلحم  نامسیر  رازاب  يدزی / دمحم  نیدلا  سمـش  .ه ق /  1104 نارگ /) هساک   ) هسمش / 79
هرجح رب 58  لمتشم 

ص374 يودهم ؛  قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا  بیرخت -/ تشدرد / هلحم  انب / ثادحا  لحم  مان  هب  يوفص / زا  لبق  يروش / / 80

یکیدزن رد  بیرخت / ناهفصا / یقرـش  بونج  كربت  هعلق  کی  یکیدزن  هنگنز / ناخ  یلع  خیـش  يوفـص / هنگنز / ناخ  یلع  خیـش  / 
كربط هعلق  ناکساولت و  ناخ  دجسم 

/- بیرخت میدق /) یج   ) ناتسرهش انب / ثادحا  لحم  مان  هب  يوفص / ناتسرهش / / 82

/- بیرخت عماج / دجسم  کیدزن  ناهشهش  هلحم  انب / ثادحا  لحم  مان  هب  يوفص / زا  لبق  ناهشهش / / 83

مامح دجسم و  اب  بیرخت / یتخت / هار  راهچ  نآ / سّردم  یمالسالا  خیـش  بصنم  نتـشاد  تبـسانم  هب  يوفـص / مالـسالا / خیـش  / 84
دراد ترواجم  مالسالا  خیش 

/- بیرخت ماما / نادیم  زا  ناهج  شقن  غاب  لباقم  یسیم / هّللا  فطل  خیش  نآ  سّردم  مان  هب  .ق / .ه   1015 هّللا / فطل  خیش  / 85

/ وجاوخ هلحم  رد  انب  فسوی  خیـش  هلحم  انب / ثادـحا  لـحم  ماـن  هب  يوفـص / زا  لـبق  کـیب /) حـلاص  دـمحم   ) اـنب فسوی  خیـش  / 86
هسردم دجسم - بیرخت /

/- بیرخت ناهج / شقن  نادیم  مظعا / ردص  يوفص / مظعا / ردص  / 87

تارجح ناویا ،  4 هقبط ، کی  اجرباپ / یچراج / ای  نشلگ  رازاب  ردص / یناخ  نیـسح  دمحم  جاح  يوفـص / زا  دـعب  رازاب / ردـص  / 88
غابراهچ هسردم  هیبش 

غابراهچ مظعا / ردص  ناخ  نیسح  دمحم  رسپ  يوفص / زا  سپ  وجاوخ / ردص  ای  غابراهچ  ردص  / 89
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للجم ردرس  گرزب و  نحص  هناخباتک ، سردم ،  2 هرجح ،  20 نیشن / هبلط  رئاد و  ردص /

375 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

اقآ هچوک  ییاهب  خیش  مامح  کیدزن  یتنطلس / تافوقوم  يدصتم  هماع ، ردص  مان  هب  يوفص / دهع  تافوقوم /) ریزو   ) ماع ردص  / 90
/- بیرخت یلع / ریش 

نآ هباشم  یناطلس  هسردم  دننام  بیرخت / تشدرد / هلحم  تسرپرـس / سردم و  يدنجخ  نیدلا  ردص  يوفـص / زا  لبق  هیردص / / 91
تسا

/- بیرخت ناباقت / یب  هلحم  نیدلا / یفص  يوفص / زا  لبق  هیوفص / / 92

/- بیرخت هرهف / هلحم  ناتسدرا  رهش  یناتسدرا / رهاط  دمحم  ازریم  هّیرهاط -/ / 93

مامح کیدزن  هقبط   2 يا / هراجا  هناخ  هلک / لامج  هلحم  رد  میکح  دجسم  یلاوح  یقت / ازریم  يوفص / نامز  یقت /) ازریم   ) هبیط / 94
ییاهب خیش 

دجسم هرجح ، ياراد 50  هقبط   2 رئاد / ماما / نادیم  کیدزن  ناهفصا  گرزب  رازاب  يرتشوش / هّللا  دبع  اّلم  يوفـص / هّللا / دبع  اّلم  / 95
هناخباتک و 

هدازماما زا  رتالاب  دابآ  نسح  رازاب  هچوک  دنا / هدوب  اه  برع  رتشیب  ادتبا  رد  هسردم  هنکـس  يوفـص / یمداخ /) هّللا  تیآ   ) نابرع / 96
هتشاد هرجح  يوفص 40  نامز  رد  بیرخت / دمحا /

دراد انب   3 تسا / ریاب  دومحم / هجاوخ  رازاب  يوک  فقاو / رسمه  يوفص / زا  لبق  هیتمصع / / 97

هاقناخ بنج  بیرخت / یچقوط / هلحم  یمیدق  ناتسربق  یناهفصا / رهظا  نب  لهس  نب  یلع  فراع  يوفص / زا  لبق  لهـس / نب  یلع  / 98
هتشاد رارق  لهس  نب  یلع 

نوتس  40 هسردم ، دجسم - بیرخت / ناهفصا / عماج  دجسم  لحم  رد  زیزعلا / دبع  نب  رمع  يوفـص / زا  لبق  زیزعلا / دبع  نب  رمع  / 99
یکاخ دبنگ 

376 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

خیش يوفص / زا  لبق  یئالع / / 100
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دراد دبنگ  تسا / یقاب  نآ  يایاقب  تشدرد / هلحم  انیس / یلع  وبا  سیئرلا 

/- بیرخت لضاف / دجسم  رواجم  نارک  يوک  رینم / اقآ  جاح  يوفص / يدنه / لضاف  / 101

/- بیرخت دشن / ادیپ  س /)  ) ارهز ترضح  یمان  مان  هب  يوفص / هّیمطاف / / 102

/- بیرخت دشن / ادیپ  کلملا / ماظن  هجاوخ  نب  کلملا  رخف  يوفص / زا  لبق  هّیرخف / / 103

/- بیرخت یلعف / رازلگ  يوفص /-/ هّیمشاه / هّیمساق - / 104

/- بیرخت نازرگنر / رازاب  کیب / ياقچرق  يوفص / کیب / ياقچرق  / 105

/- بیرخت دابآ / سابع  کلهتسم و  هلحم  یناب / مان  هب  يوفص / هّیبطق / / 106

هرجح رب 58  لمتشم  هقبط   2 اجرباپ / ناهفصا / نامسیر  رازاب  یناتسدرا / کلملا  میکح  يوفص / نارگ / هساک  / 107

/- بیرخت دابآدمحا / هلحم  قرش  کلملا / ماظن  هجاوخ  يوفص / زا  لبق  ناّرک / / 108

/- بیرخت انب / فسوی  خیش  هلحم  مولعمان / يوفص / رسک / / 109

/- بیرخت هنهک / نادیم  يوفص / مرح  ناوناب  زا  یکی  يوفص / نیّرز / رمک  / 110

ابیز خاک  دنلب و  بیرخت -/ هلک / لامج  هلحم  انب / ثادحا  لحم  مان  هب  يوفص / هلک / لامج  هچوک  / 111

/- بیرخت هرابیوج / هلحم  ای  هنهک  هیرصیق  نابرع  هچوک  انب / ثادحا  لحم  مان  هب  يوفص / هنهک / هیرصیق  نابرع و  هچوک  / 112

هدوب راصع  دوصقم  هسردم  رانک  رد  بیرخت / هنهک / نادیم  نانک / چگ  يوفص / نانک / چگ  / 113

377 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

/- بیرخت خیطبلا / راد  هلحم  یسوط / کلملا  ماظن  هجاوخ  يوفص / زوگلگ / / 114

/- بیرخت یچقوط / هلحم  كرابم / اغآ  يوفص / هکرابم / / 115

هرجح نتشاد 15  بیرخت / ظفاح / نابایخ  راهبلگ  هلحم  دراد / رارق  هسردم  نالاد  رد  كرابم  اقآ  ربق  يوفص / هیکرابم / هسردم  / 116

دراد رارق  هیمرحم  يارسناوراک  بنج  رد  بیرخت / دابآدزی / هلحم  مرحم / هجاوخ  يوفص / مرحم / هجاوخ  ای  هیمرحم  / 117
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/- بیرخت دشن / ادیپ  یناب / مان  هب  يوفص / هّیوضترم / / 118

نابایخ یناب / مان  هب  يوفص / میکح / دجسم  / 119
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/- بیرخت دیس / دجسم 

/- بیرخت رتنالک / جاح  هچرازاب  ینامرک و  نابایخ  دودح  یناب / مان  هب  يوفص / یشابرادلعشم / / 120

/- بیرخت رکشل / رازاب  نوتاخ / کلم  يوفص / زا  لبق  نوتاخ / هکلم  / 121

دراد هرجح  بیرخت / نازوخ / دابآ ، سمش  ینوکشم / یلع  خیش  هینوکشم /-/ / 122

/- بیرخت راسناوخ / یفص /) هاش  رتخد   ) مگیب میرم  يوفص / مگیب / میرم  / 123

/- بیرخت هاش / دجسم  بنج  یسابع / هاش  رظان  کیب  دوصقم  يوفص / هّیرظان /)  ) هّیرظان دوصقم  / 124

رد هسردـم ، نایم  زا  بآ  رهن  روبع  بیرخت / دابآدـمحا / تاغاب  هاش / کلم  ناطلـس  يوفـص / زا  لبق  ماظن /) تبرت   ) هاش کلم  / 125
هّللا حور  ازریم  مامح  کلملا و  ماظن  تبرت  دجسم  ترواجم 

378 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

/- اجرباپ دابآدیب / رقاب / ازریم  يوفص / رقاب / ازریم  / 126

ییاهب خیش  مامح  کیدزن  هقبط   2 يا / هراجا  هناخ  هلک / لامج  هلحم  رد  یقت / ازریم  يوفص / ریما / تلود  یقت  ازریم  / 127

دودح هقبط  کی  اجرباپ / یتفش / دیس  دجسم  راوج  رد  دابآدیب  هچرازاب  یمق /) اناخ   ) مناخ ءاسن  تزع  يوفـص / نیـسح / ازریم  / 128
دراد مه  دجسم  هرجح و   25

/- كرابم اقآ  هسردم  یلاوح  رد  ناخ / ازریم  / 129

، هسردم دجسم  بیکرت  بیرخت / هیلیعامسا / هسردم  دابآ - نسح  هچرازاب  یناهفصا / ردص  یضر  ازریم  يوفص / یضر / ازریم  / 130
دایز تارجح  هقبط ،  2

هرجح فارطا  رد  اجرباپ / دابآدـیب / هلحم  تیالو ، نوراه  هعقب  برغم  اّنب / نیـسح  خیـش  يوفـص / هّینوراه )  ) نیـسح هاش  ازریم  / 131
دراد

/- ناهشهش هلحم  رد  یناهفصا / یضاق  رفعج  ازریم  یضاق / ازریم  / 132

اه هرجح  تشپ  رد  هرجح و  هد  اجرباپ / دّیس / دجسم  نابایخ  دابآدیب - هلحم  ینانم / يدهم  ازریم  يوفـص / زا  دعب  يدهم / ازریم  / 133
ناتسبش
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/- ریاد کلهتسم / هلحم ي  یناب / مان  هب  يوفص / هاش /) ردام   ) هاش ردان  / 134

هاش نیدلا  رصان  نارود  رد  ریمعت  يوفص / يرصان /)  ) هیرصان / 135

قرش ملعلا  راد  www.Ghaemiyeh.comناهفصا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش نییزت  گنر  تفه  تشخ  یشاک  اب  هک  ییاه  هرجح  اجرباپ / هر /)  ) ماما دجسم  یقرش  بونج  هچوک  تسا / هدوب  راجاق 

/- بیرخت دشن / ادیپ  هاش / رظان  کیب  یلقفجن  کیب / یلقفجن  / 136

/- بیرخت دشن / ادیپ  یتنطلس / هناخرادبآ  سیئر  يوفص / یشاب /) لامشوت   ) هّیفجن / 137

تسا روهشم  هرد  نایم  هیکت  هب  اجرباپ / دابآرصن / ياتسور  بیط / یلع  نیدلا  ردص  هجاوخ  دابآرصن / / 138

379 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

ابیز دنلب و  رایسب  هرانم  نتشاد  بیرخت / تشدرد / هلحم  یسوط / کلملا  ماظن  هجاوخ  يوفص / زا  لبق  هّیماظن / / 139

/- بیرخت تیالو / نوراه  هاگتخت  تیالو / نوراه  هدازماما  هب  یکیدزن  يوفص / زا  لبق  تیالو /) نوراه   ) ناشاّقن / 140

هرجح هقبط و 22  کی  باّلط / تنوکس  لحم  ناهفصا / گرزب  رازاب  يراصنا / يرباج  دمحم  نیدلا  رون  ازریم  يوفص / هّیرون / / 141
هناخباتک کی  و 

ود هـقبط و  ود  هرجح ، دودـح 80  ریاد / گرزب / رازاب  ترواجم  دروآ  مین  هلحم  انب / ثادـحا  لحم  مان  هب  يوفـص / دروآ / مین  / 142
یسردت زامن و  تهج  ناویا 

/- بیرخت هلک / هلامج  هلحم  نآ / یناب  مان  هب  يوفص / هلک /) هلامج  هچوک   ) فاقوا ریزو  / 143

/- بیرخت وجاوخ / هلحم ي  هدش / هتخاس  سرادم  دادعت  يوفص / هجاوخ / هناگتفه  / 144

رومعم هیقب  بیرخت و  ددع   2 دوصقم / قوسراهچ  سرادم / دادعت  يوفص / هسمخ / / 145

/- ریاد لیعامسا / هدازماما  نحص  کیب / میهاربا  يوفص / کیب / میهاربا  / 146

/- دابآدمحا هلحم  انب / ثادحا  لحم  مان  هب  يوفص / دابآدمحا / / 147

تسا هرجح  ياراد  دراد ، رمرم  گنس  ود  بارحم  يالاب  بیرخت / ناهفصا / رازاب  نآ / یناب  مان  هب  يوفص / زا  سپ  رون / اقآ  / 148

/ اجرباپ هینوراه / هب  لصتم  هچوک  يراصنا  خیـش  ناـبایخ  عیـشت / مالـسا و  گرزب  عیاـقو  زا  یکی  ماـن  هب  .ق / .ه   1405 ریدغلا / / 149
راقفلاوذ هب  هتسباو 

(/ ع  ) قداص ماما  / 150
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یناطلس غابراهچ  هسردم  هب  دوش  عوجر  اجرباپ / یسابع / غابراهچ  يوفص / نیسح  ناطلس  يوفص /

380 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

/ مساق اباب  هعقب  رانک  فتاه  ناـبایخ  ناهفـصا / رهـش  رب  تیـالو  تماـما و  بتکم  تیمکاـح  لـیلد  هب  يوفـص / زا  لـبق  هّیماـما / / 151
دراد مه  هرجح  هقبط ،  2 یناویا ،  4 اجرباپ /

80 هقبط ، ود  اجرباپ / یچقوط / نایرفعج / نیدلا  رون  دّیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  .ق / .ه   1400 ع /)  ) یلع نینمؤـملا  ریما  / 152
هبلط  30 هناخباتک ، کی  هرجح و 

دبنگ و ددع  ياراد 2  بیرخت / نایدحوم / دیهـش  نابایخ  کیب / رایدنفـسا  .ق / .ه  لاس 1000  دودح  کیب ) رایدنفـسا   ) سینا / 153
یکاخ زرج 

هدافتسا دروم  دابآ و  دابآدمحا / نابایخ  ینامیا / هیقف  لامک  دّیس  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  يوفـص / زا  سپ  مولعلا / رقاب  / 154
هرجح  25 هقبط ،  2 دریگ / یم  رارق 

/- هتسباو سرادم  راقفلا / وذ  هسردم  هچوک  بقل / يوفص / زا  سپ  هّیداوج / / 155

/- بیرخت کلملا / ریشم  هچوک  ینامرک  هار  راهچ  بقل / يوفص / زا  سپ  هّیتمکح / / 156

دراد هرانم  بیرخت / لوغم / ناخ  نوغرا  نب  نازاغ  مسا / يوفص / زا  لبق  هدایسلا / راد  / 157

ددع  3 اجرباپ / کشوک / برد  هلحم  هب  لصتم  ون  هلحم  يادتبا  یگیب / رلگیب  ناخ  میحر  دجـسم  يوفـص / زا  سپ  ناخ / میحر  / 158
هسردم دجسم - هرجح ،

/- اجرباپ هاگنامرد / دجسم و  رانک  يدهاز / دومحم  گنهرس  رصاعم / يدهاز / / 159

دراد غاب  بیرخت / هناخ / سوواط  غاب  صاخ / مسا  يوفص / حبص / هراتس  / 160

/- بیرخت افلج / نآ -/ یناب  مان  هب  يوفص / زا  لبق  یمریمس / / 161

/- بیرخت افلج / ناسّردم / زا  نت  مان 2  هب  يوفص / لپ / نس  ریپ و  نس  / 162

381 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناکم يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /
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صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف /

هرجح هد  مود  هقبط  رد  بیرخت / هر /)  ) ماما دجسم  ناهج  شقن  نادیم  نآ / یناب  مان  هب  يوفـص / یـسابع /) عماج  دجـسم   ) هاش / 163
دراد

/- اجرباپ نآ /-/ یناب  مان  هب  نرق 14 / فرش / / 164

نارگ هساک  هب  دوش  عوجر  اجرباپ / نارگ / هساک  هلحم  نامسیر  رازاب  يدزی / دمحم  نیدلا  سمش  .ق / .ه   1104 هّیسمش / / 165

غابراهچ هب  دوش  عوجر  اجرباپ / نییاپ / غابراهچ  يوفص / نیسح  ناطلس  يوفص / هش / / 166

هتشاد رارق  عماج  دجسم  راوج  رد  بیرخت / عماج / دجسم  راوج  نآ / یناب  مان  هب  يوفص / ییاهب / خیش  / 167

/- بیرخت دابآ / نسح  هزاورد  وجاوخ  هلحم  نآ / یناب  مان  هب  يوفص / دهع  نسح /) هاش   ) هّیمراص / 168

/- بیرخت دشن / ادیپ  نیدلا / ماظن  روصنم  ردص  يرمق / يرجه  نرق 6  روصنم / ردص  / 169

رد دجسم  باتک و  هنازخ  هرجح و  اجرباپ / دابآدیب / هلحم  رد  وسراهچ  نآ / یناب  مان  هب  يوفص / اقآ / یلقیلع  هسردم  دجـسم و  / 170
شرانک

یکاخ دبنگ  نوتس و  لهچ  هسردم و  ياراد  بیرخت / نادیم / هزبس  یلجع / زیزعلا  دبع  نب  رمع  يوفص / زا  لبق  رمع / / 171

هـسردم دجـسم و  کیدزن  هرجح و  ياراد  بیرخت / رذوبا / نابایخ  دابآ - سابع  عطاقت  انب / لحم  مان  هب  يوفـص / دابآ / ساـبع  / 172
تسا هدوب 

/- بیرخت دشن / ادیپ  يوفص / هیدیعس )  ) هّیدیع / 173

هتشاد هرجح  بیرخت / اّنب / فسوی  خیش  هچوک  انب / ثادحا  لحم  مان  هب  يوفص / هشک / / 174

هتــشاد و هرجح   4 بـیرخت / دروآ / مـین  رـس  هـلحم  اـنب / ثادـحا  لـحم  ماـن  هـب  يوفـص / دروآ / مـین  رـس  هـلحم  رد  کـچوک  / 175
شرواجم يارسناوراک 

382 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

صاخ یگژیو  یلعف / يربراک  یلعف / ناکم  يراذگمان / تلع  ای  یناب  مان  سیسأت / لاس  هسردم / مسا  فیدر /

هتسباو نیمز ، ریز  باستحا  اب  هقبط  هس  هدش / انب  دیدجت  راقفلا / وذ  هسردم  هچوک  نآ / یناب  مان  هب  .ق / .ه   1415 هّیدومحم / / 176
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راقفلا وذ  هسردم  هب 

رد دجـسم  باتک و  هنازخ  هرجح و  اجرباپ / نادـیم / هزبس  انب / ثادـحا  لـحم  ماـن  هب  يوفـص / زا  لـبق  هعمج /)  ) عماـج دجـسم  / 177
شرانک

/- اجرباپ یتفش / دّیس  دجسم  راوج  دابآدیب  هچرازاب  یمق /) اناخ   ) مناخ ءاسن  تزع  يوفص / ناخ / نیسح  ازریم  / 178

/- بیرخت تشدرد / هلحم  یسوط / کلملا  ماظن  هجاوخ  يوفص / زا  لبق  کلملا / ماظن  / 179

، زامن هماقا  يارب  یّلحم  هرجح ،  15 بیرخت / دابآدمحا / هلحم  یمزراوخ / دمحم  نیدـلا  لامج  نب  عیفـش  .ق / .ه   1067 باون / / 180
تاوما لیفکت  لیسغت و  ینیسح ، يازع  هماقا  باّلط ، ثحب 

دراد هرجح  فارطا  رد  بیرخت / تیالو / نوراه  برغم  هینوراه / هب  یکیدزن  يوفص / زا  لبق  نیسح /) هاش  ازریم   ) هینوراه / 181

هتفه ره  ریاد / دابآدـمحا / يادـتبا  نکرکـش ، هکلف ي  ع /)  ) یلع نینمؤـملا  ریما  ماـن  هب  .ق / .ه   1400 نینمؤملا / ریما  هناـخباتک  / 182
دراد یمومع  ینارنخس 

نارهاوخ هّیملع ي  هزوح ي  ریاد / دوعسم / وبا  خیش  يوک  س /)  ) ارهز همطاف  ترضح  باقلا  مهدراهچ / نرق  هسیفّنلا / / 183

هّیملع هزوح ي  ریاد / بئاص / نابایخ  یمشاه / یضترم  دّیس  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  یـسمش /  1358 س /)  ) ارهزلا هسردـم  / 184
نارهاوخ ي 

هّیملع ي هزوح  ریاد / دّیـس / دجـسم  نابایخ  نیما / هدـهتجم  وناب  یـسمش /  1344 س /)  ) هّیمطاـف س /)  ) بنیز ترـضح  بـتکم  / 185
نارهاوخ

1354

383 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ذخآم عبانم و 

، تسا هتفرگ  هرهب  اهنآ  زا  شیوخ  قیقحت  ياضتقا  هب  يودـهم  موحرم  هک  تسا  يذـخآم  عبانم و  زا  یـشخب  دـیآ ، یم  لیذ  رد  هچنآ 
: دومن مهاوخ  هراشا  اهنادب  دوخ  ياج  رد  هک  هدش  یملع  حیحصت  ریخا  نایلاس  رد  بتک  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال 

.یسمش  1340 ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، يرصان ، تاداس  نیسح  دّیس  رتکد  ناورداش  ششوک  هب  دلجم ،  3 رذآ ، هدکشتآ ي  - 1

.يدابآرهم یعیفر  مساقلا  وبا  ناتسدرا ، هدکشتآ ي  - 2
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زیزعلا دبع  خیش  هیمامالا ، هعیش  راثآ  - 3
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.مالکلا رهاوج 

.یسمش  1352 یلم ، راثآ  نمجنا  نارهت ، يدابآرهم ، یعیفر  مساقلا  وبا  ناهفصا ، یلم  راثآ  - 4

.ینایب يدهم  ناسیونشوخ ، لاوحا  راثآ و  - 5

.يراصنا يرباج  ناهج ،] راک  زا   ] ناهش یهگآ  - 6

.ش  1357 کباب ، تاراشتنا  نارهت ، ییاون ، نیسحلا  دبع  رتکد  حیحصت  هب  ولمور ، کیب  نسح  خیراوتلا ، نسحا  - 7

.ات یب  بعشلا ، رادءانبلا  میهاربا  دّمحم  قیلعت  قیقحت و  هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  - 8

.ه  1403 تاعوبطملل ، فراعملا ، راد  توریب ، نیما ، نسحم  دّیس  هعیشلا ، نایعا  - 9

.بانج یلع  دّیس  ریم  جاح  ناهفصالا ، - 10

.ینارهط گرزب  اقآ  خیش  جاح  هعطاسلا ، راونالا  - 11

.ق .ه   1394 تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، يدومحم ، رقاب  دّمحم  قیقحت  يرذالب ، فارشالا ، باسنا  - 12

.یسلجم هماّلع  راونالا ، راحب  - 13

.دلج  2 مالسالا ،) هجح  دّیس  لاح  حرش   ) يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  رخافملا ، نایب  - 14

.يراصنا يرباج  ير ، ناهفصا و  خیرات  - 15

.یمشاه ردص  دّمحم  دّیس  تالجم ، دیارج و  خیرات  - 16

.يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  وجاوخ ، خیرات  - 17

.يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  ناهفصا ، یعامتجا  یملع و  خیرات  - 18

384 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.یجیهال نیزح  یلع  دّمحم  خیش  نیزح ، هرکذت  - 19

.یسلجم هّللا  زیزع  اّلم  نب  یلع  ردیح  ازریم  یسلجم ، هلسلس ي  باسنا  رد  باسنالا ، هرکذت  - 20

.یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  ناهفصا ، رابخا  رکذ  همجرت  - 21
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.توریب نانبل ، ءایفصالا ، تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  - 22

.يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  ناهفصا ، ناگرزب  نادنمشناد  - 23

.يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  ناهفصا ، لاجر  - 24

.یناهفصا يدنفا  هّللا  دبع  ازریم  ءاملعلا ، ضایر  - 25

.يزیربت سردم  یلع  دّمحم  ازریم  بدالا ، هناحیر  - 26

.يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  یسلجم ، هماّلع  همان ي  یگدنز  - 27

.یناریش دیمح  يرون و  بارت  وبا  همجرت  تسیتاب ، ناژ  هینرواث ، همانرفس ي  - 28

.یضیرع نیسح  دّیس  همجرت  ندراش ، همانرفس ي  - 29

.يودهم نیدلا  حلصم  دّیس  ناهفصا ، رصاعم  يارعش  - 30

.ینابایخ یلع  اّلم  جاح  نیرصاعم ، ياملع  - 31

.1363 باتک ، يایند  یخلبلا ، نبا  همانسراف ، - 32

ياهانب تسرهف  - 33
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.ناریا یناتساب  راثآ  تظافح  یلم  نامزاس  یخیرات ،

.يداتسا اضر  مق ، هیملع ي  هزوح ي  ياه  باتک  تسرهف  - 34

.دلج  10 يوضر ، سدق  ناتسآ  یطخ  ياه  باتک  تسرهف  - 35

.یتاضور یلع  دّمحم  دّیس  جاح  یطخ ، بتک  تسرهف  - 36

.راشفا يردص  نیسحمالغ  مجرتم  آ ، پوپ - ناریا ، يرامعم  - 37

: تسا هداد  رارق  هدافتسا  دروم  حّحصم  هک  يذخآم  عبانم و 

.ق .ه   1390 هیمالسا ، هناخباتک  نارهت ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ینارهت : گرزب  اقآ  - 1

.ش  1352 یلم ، راثآ  نمجنا  نارهت ، ناهفصا ، یلم  راثآ  يدابآرهم ، یعیفر  مساقلا  وبا  - 2

ءایحال نارهت ، نایرفعج ، لوسر  شـشوک  هب  دـجاسم ،) سرادـم و  لاوحا  رد   ) دـئاوفلا دـئارف  یبعلک : نب  ناـمز  دّـمحم  يزیربت ، - 3
.ش  1373 باتک ،

تاراشتنا هدوتس ، رهچونم  رتکد  ششوک  هب  ناهفصا ، يایفارغج  نیسح ، ازریم  رادلیوحت ، - 4

385 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.ش  1342 نارهت ، هاگشناد  تایبدا  هدکشناد 

.ش  1350 مود ، پاچ  ریبکریما ، نارهت ، یسابع ، يارآ  ملاع  خیرات  کیب : ردنکسا  نامکرت ، - 5

.ش  1321 هدازدامع ، رشان  نارهت ، ير ، ناهفصا و  خیرات  نسح : دّمحم  يراصنا ، يرباج  - 6

.ش  1335 دیواج ، هناخپاچ  ناهفصا ، باسنالا ، عماج  یلع : دّمحم  دّیس  جاح  یتاضور ، - 7

1358 لوا ، پاچ  ناهفـصا ، دالوف  تخت  یبهذـم  یگنهرف - یخیرات - هعومجم  رـشان : ناوضر ، هضور  نیـسح : دّـمحم  یحایر ، - 8
.ش

يرادرهش یحیرفت  یگنهرف - نامزاس  تاراشتنا  رشان  یسانش ،) ناهفصا  تالاقم  هعومجم   ) مایا دروآ  هر  نیسح : دّمحم  یحایر ، - 9
.ش  1385 لوا ، پاچ  ناهفصا ،

ناتـسا یمالـسا  داشرا  گنهرف و  لـک  هرادا  ناهفـصا ، گـنهرف  همانلـصف  غاـبراهچ » هسردـم   » هلاـقم نیـسح : دّـمحم  یحاـیر ، - 10
زیئاپ 1374. لوا ، هرامش  لوا ، لاس  ناهفصا ،
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لاس فقو ،) همانلـصف   ) نادیواج ثاریم  يوفـص » رـصع  ناهفـصا  یـشزومآ  ياهدهن  رد  فقو   » هلاقم نیـسح ، دّمحم  یحایر ، - 11
ناتسمز 1376. زییاپ و  یپایپ 19 و 20 ) ، ) مراهچ موس و  ش  مجنپ ،

یسانش ناهفصا  زکرم  ناهفصا ، یناهفصا ) بیدا  هماندای   ) راگدنام بیدا  رگنولچ ، یلع  دمحم  رتکد  و  نیسح : دّمحم  یحایر ، - 12
هب هتسباو   ) للم هناخ  و 
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.ش  1375 لوا ، پاچ  ناهفصا ) يرادرهش  یحیرفت  یگنهرف ، نامزاس 

.ش  1364 هاگآ ، تاراشتنا  نارهت ، نونفلا ، راد  ات  ناتساب  دهع  زا  ناریا  سرادم  خیرات  نیسح : هداز ، ناطلس  - 13

1376 لوا ، پاچ  روشک ، سرادم  زیهجت  هعسوت و  نامزاس  رشان  ناریا ، رد  سرادم  تالوحت  خیرات  اضریلع :) رتکد   ) رذآ عیمس  - 14
.ش

.نارهت یملع ، تاراشتنا  دلج ،)  3  ) لوا سابع  هاش  یناگدنز  هّللا ، رصن  یفسلف ، - 15

.ات یب  ناریا ، یناتساب  راثآ  تظافح  یلم  نامزاس  رشان  یخیرات ، ياهانب  تسرهف  - 16

.دلج  8 نارهت ، هاگشناد  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  - 17

.يداتسا اضر  دلج ،  2 هیضیف ، هسردم ي  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  - 18

هرامش 2 و مود ، لاس  ناهفصا ، هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکشناد  هیرشن  یمـشاه ، ردص  هعومجم  ياه  هخـسن  تسرهف  - 19
.ناهفصا هاگشناد  ، 3

بئاص تاراشتنا  ییامه ،) نیدلا  لالج  داتسا  تاریرقت   ) هیبوعش هلاسر ي  رهچونم : یسدق ، - 20

386 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

.1363 ناهفصا ،

حلسم يورین  ییایفارغج  نامزاس  رشان  یمالسا ، نارود  ناریا ، یتنس  يرامعم  راثآ  هعومجم  - 21

دّمحم رتکد  ششوک  هب  یفسوی ، نیسحمالغ  رتکد  همدقم  اب  دیون ،)  ) یهللا بیبح  مساقلا  وبا  داتـسا  راعـشا  تالاقم و  هعومجم  - 22
.ات یب  ناهفصا ، رامت  مثیم  تاراشتنا  یهللا ، بیبح 

.1364 لوا ، پاچ  ریبک ، ریما  رشن  داژن ، یبازنا  اضر  رتکد  حیحصت  هب  هارزولا ، روتسد  یناهفصالا : نیسحلا  نب  دحم  نب  دّمحم  - 23

.1385 لوا ، پاچ  مق ، مالسا  دیون  تاراشتنا  یضیف ، میرک  حیحصت  هب  هعیشلا ، هقیدح  یلیبدرا : سدقم  - 24

.ه  1418 جع ،)  ) يدهملا تاغیلبت  رتفد  ناهفصا ، هیملع  هزوح  عّیشت و  ياه  هولج  اه و  هشیر  تجح : دّیس  یحطبا ، دحوم  - 25

هس  ) .ش  1367 لوا ، پاچ  هیادهلا ، رشن  مق ، ریخا ، نرق  ود  رد  ناهفصا  یملع  یعامتجا و  خیرات  نیدلا : حلـصم  دّیـس  يودهم ، - 26
(. دلجم
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.ش  1348 مود ، پاچ  یفقث ، ناهفصا ،) نادنمشناد  ناگرزب و   ) روبقلا هرکذت  نیدلا : حلصم  دّیس  يودهم ، - 27

تارازم نیدلا : حلصم  دّیس  يودهم ، - 28
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.ش  1382 لوا ، پاچ  ناهفصا ، هاگشناد  تاراشتنا  مئاقلا ، رظتنم  رغصا  رتکد  قیلعت  حیحصت و  ناهفصا ،

.ناهفصا يرادرهش  یحیرفت  یگنهرف - نامزاس  ، 1385 مود ، پاچ  ناهفصا ، خیرات  يداجس : يدهم  دّیس  ینیئان ، - 29

.ش  1333 داد ، هناخپاچ  ناهفصا ، ناهفصا ، یخیرات  هینبا  هچخیرات  تسرهف  میرک : ینیسح ، دازکین  - 30

1346 ناهفصا ، ناتسا  هقطنم ي  فاقوا  لک  هرادا  رشان  دیامن ، یم  يرازگساپس  ناهفصا  نیدتم  مدرم  زا  فاقوا  نامزاس  باتک  - 31
.ش

.ش .ه   1350 مود ، پاچ  ناهفصا ، یفقث  تاراشتنا  ناهفصا ، یخیرات  راثآ  هنیجنگ ي  هّللا : فطل  رفرنه ، - 32

387 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دانسا تیاور  هب  یناهفصا  هّللا  رون  اقآ  جاح  یسایس  یناگدنز  زا  يزارف  باتک : مان 

1384 راشتنا : لاس 

یلیعامسا اضریلع  ششوک : هب 

ناهفصا خیرات  باتک : مان 

ینیئان يداجس  يدهم  دیس  هدنسیون :

1385 راشتنا : لاس 

يارب ار  ناهفصا  گنهرف  ياه  هولج  زا  ییاه  هنومن  هینبا و  نیرتمهم  تسا و  ناهفـصا  خیرات  راودا  هدنرادرب  رد  رـصتخم ، فیلأت  نیا 
.دنک یم  میسرت  هدنناوخ 

یناهفصا هّللا  رون  خیش  باتک : مان 

1384 راشتنا : لاس 

یناهفصا هّللا  رون  اقآ  جاح  دیهش  هّللا  تیآ  تضهن  درگلاس  نیمداتشه  تشادگرزب  ءارآ و  نییبت  شیامه  نیتسخن  تالاقم  هعومجم 

لئاضف یلجت  باتک : مان 

( هر یلئاضف  هّللا  بیبح  داتسا  هماندای  )

1384 راشتنا : لاس 
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یحایر نیسح  دمحم  ششوک : هب 

رنه هراـبرد  زین  اـه و  هتــشون  یخرب  یلئاـضف  داتــسا  تیــصخش  یگنهرف و  يرنه ، داـعبا  هراـبرد  تـسا  یتـالاقم  هماـندای ، بلاــطم 
نیدـلا لـالج  داتـسا  موحرم  هلاـقم  زا  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  مالـسا  ناـهج  ناریا و  ناهفـصا ، رد  یطاـطخ  یـسیونشوخ و 

.دومن دای  ییامه 

388 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

دابعلا هیده  باتک : مان 

هر بیدا  یلعسابع  خیش  جاح  هّللا  تیآ  هدنسیون :

یناهفصا نایئانب  اضریلع  یلماش و  هّللا  رصن  رتکد  قیلعت : حیحصت و 

1385 راشتنا : لاس 

رد وا  ریثأت  ناریا و  رد  عیشت  خیرات  رد  دابع  نبا  بحاص  تیمها  شقن و  هب  هجوت  اب 
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.تسا هتخادرپ  رومان  ریزو  نیا  یعامتجا  یبدا و  یبهذم ، یگنهرف ، یملع ، تیصخش  داعبا  هب  یبوخ  هب  فلوم  هیوب ، لآ  رصع 

( ناهفصالا  ) ناهفصا مدرم  گنهرف  باتک : مان 

بانج یلع  دیس  ریم  موحرم  هدنسیون :

راصع روپ  ناوضر  حیحصت : نیودت و 

1385 راشتنا : لاس 

رصع رد  ناهفصا  ياه  فینصت  اه و  يزاب  اه ، لثملا  برض  اه ، شیوگ  لماش  هک  دلج  کی  رد  شخب  راهچ  رب  لمتشم  تسا  یباتک 
.دشاب یم  نآ  زا  لبق  فلؤم و 

ناهفصا نساحم  همجرت  باتک : مان 

يوآ دمحم  نبا  نیسح  همجرت :

ینایتشآ لابقا  سابع  موحرم  ششوک : هب 

1385 راشتنا : لاس 

راگدنام بیدا  باتک : مان 

( هر بیدا  یلعسابع  خیش  جاح  هّللا  تیآ  هماندای  )

رگنولچ رتکد  یحایر و  نیسح  دمحم  ناگدنسیون :

1385 راشتنا : لاس 

، نادرگاش نارای و  هاگن  زا  شخب  نیموس  اهوگتفگ ، مود  شخب  تالاقم ، لماش  نآ  نیتسخن  .تسا  شخب  شـش  هدنرادربرد  رثا  نیا 
تمسق نیرخآ  بیدا و  هّللا  تیآ  یسراف  یبرع و  راعشا  شخب  نیمجنپ  بیدا ، موحرم  يونعم  یملع و  ماقم  رد  راعشا  مراهچ  شخب 

.دشاب یم  ریواصت  مئامض و 

389 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناهفصا یمالسا  بالقنا  خیرات  باتک : مان 

هدازیلع رهم  يدهم  رتکد  هدنسیون :
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1386 راشتنا : لاس 

.تسا هتسجرب  نآ  تالوحت  لاجر و  ناهفصا ، زراب  شقن  ناریا و  یمالسا  بالقنا  خیرات  رد  ناهفصا  تالوحت  تیمها  هب  نتخادرپ 

ناهفصا یسانشباتک  باتک : مان 

رگنولچ یلع  دمحم  رتکد  هدنسیون :

1385 راشتنا : لاس 

.دزادرپ یم  نآ  هینبا  راثآ و  لاجر و  گنهرف ، خیرات ، ناهفصا ، دروم  رد  هک  تسا  یبتک  راثآ و  تاقیقحت و  تافیلأت و  هدنرادربرد 

يرگشدرگ ناهفصا و  باتک : مان 

يدمحم کیب  نسح  رتکد  هدنسیون :

1386 راشتنا : لاس 

بلاطم تهج  نیا  رد  يزیر  همانرب  ترورـض  یجراخ و  یلخاد و  ناگدـننک  دـیدزاب  يارب  نآ  تیمها  ناهفـصا ، هاگیاج  تیعقوم و 
.تسا رثا  هدمع 

تیطورشم رصع  رد  ناهفصا  ياه  همانزور  باتک : مان 

رگنولچ یلع  دمحم  رتکد  مامتها : هب 

1385 راشتنا : لاس 

تالوحت نینچمه  هرود  نیا  تاعوبطم  یسررب 
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.تسا نآ  مدرم  ناهفصا و  شقن  تازرابم و  اه  یگژیو  و 

390 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناهفصا یلم  سدقم  نمجنا  همانزور  باتک : مان 

1385 راشتنا : لاس 

.تسا دنمشزرا  همانزور  تاجردنم  رد  لاجر  شقن  لاوحا و  عاضوا و  نییبت  هطورشم و  زا  سپ  هژیو  هب  ناهفصا  تالوحت 

هیوکسم نبا  راثآ  همان و  یگدنز  باتک : مان 

یناهبزور اضر  دمحم  هدنسیون :

1385 راشتنا : لاس 

.تسا هتفر  هراشا  وا  راکفا  تایح و  یگدنز ، فلتخم  داعبا  هب  هیوکسم  یلع  وبا  تافیلأت  اه و  هاگدید  اه و  هشیدنا  ءارآ ، هب  هجوت  اب 

ناهفصا تالجم  اه و  همانزور  تسرهف  باتک : مان 

ینابعش دمحا  هدنسیون :

1385 راشتنا : لاس 

.تسا هجوت  دروم  یلحم  خیرات  تهج  اهنآ  تیعقوم  یسررب  ناهفصا و  رصاعم  خیرات  رد  هژیو  هب  دیارج  همانزور و  شقن  تیمها 

مایا دروآ  هر  باتک : مان 

یحایر نیسح  دمحم  هدنسیون :

1385 راشتنا : لاس 

گنهرف و شزومآ و  ناگرزب ، نادنمـشناد و  گنهرف ، باب  رد  ددـعتم  نایلاس  یط  رد  هدنـسیون  هک  تسا  ییاه  شهوژپ  رب  لمتـشم 
.تسا هدومن  فیلأت  قیقحت و  رنه  يرامعم و 

391 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

ناهفصا گرزب  رازاب  باتک : مان 
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یقفش سوریس  رتکد  هدنسیون :

1385 راشتنا : لاس 

ياهیگژیو تالاغتـشا و  فرح و  عیانـص ، ناهفـصا ، رازاب  يدبلاک  رـصانع  ءازجا و  تمدق ، هلمج  زا  یبلاطم  هب  باتک  نیا  رد  فلؤم 
.تسا رادروخرب  ریواصت  مئامض و  زین  یسیلگنا و  نابز  هب  یلصفم  هدیکچ  زا  باتک  نیا  تسا ، هدومن  هراشا  رهش  رازاب  ددعتم 

شیامه هدیکچ  هعومجم  باتک : مان 

يرگسع هرهز  هجاوخ - رانهش  مامتها : هب 

1385 راشتنا : لاس 

.تسا ناهفصا  تیطورشم  دروم  رد  هتفرگ  تروص  ياه  شهوژپ  یلاسرا و  بلاطم  صیخلت  زا  یهجوت  لباق  دادعت  هدنرادربرد 

هیرقابلا رثام  هرکذت  باتک : مان 

يا هراوز  افو  یلع  دمحم  ازریم  موحرم  هدنسیون :

يدجسم نیسح  رتکد  هیشحت : حیحصت و  همدقم ،

1385 راشتنا : لاس 

هدورس یتفش  دیس  موحرم  دروم  رد  هک  یحیادم  راعشا و  رب  هوالع  باتک  نیا 
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.تسا یشاوح  تاحیضوت و  اب  هارمه  نارعاش ، زا  رفن  هس  تصش و  یفرعم  مجارت و  هدنرادربرد  هدش ،

تیطورشم ناهفصا و  شیامه  تالاقم  هعومجم  باتک : مان 

رگنولچ یلع  دمحم  رتکد  ششوک : هب 

1385 راشتنا : لاس 

.دنا هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  ناهفصا  تیطورشم  فلتخم  ياه  هبنج  هک  تسا  یتاققحم  شهوژپ  تاعبتت و 

392 ص : يودهم ، قرش ، ملعلا  راد  ناهفصا 

یناهفصا بغار  باتک : مان 

یحولریم یلع  دیس  رتکد  هدنسیون :

1386 راشتنا : لاس 

هدـش یـسررب  باتک  نیا  رد  یمالـسا  ندـمت  رد  حرطم  يدنمـشناد  ناونع  هب  بغار  تافیلأت  لاوحا و  راثآ و  باب  رد  فلؤم  قیقحت 
.تسا

دور هدنیاز  دروآ  هر  ناهفصا  باتک : مان 

يربا ینیسح  نسح  رتکد  هدنسیون :

1386 راشتنا : لاس 

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  ددعتم  تاهج  زا  رگید  قطانم  ناهفصا و  تایح  رد  دور  هدنیاز  هناخدور  دوجو  تیمها 

ناهفصا هاگشتآ  باتک : مان 

یمظاک شغای  هدنسیون :

1386 راشتنا : لاس 

نییبت نآ  هب  طوبرم  لئاسم  یناتساب و  ییانب  ناونع  هب  نآ  زا  سپ  یعامتجا و  يدابع و  ثیح  زا  مالسا  زا  لبق  هچ  مهم  يرثا  ناونع  هب 
.تسا هدش 

ناهفصا یخیرات  هینبا  راثآ و  باتک : مان 
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بانج یلع  دیس  ریم  هدنسیون :

1386 راشتنا : لاس 

.دوش یمن  هدید  يرگید  عبانم  رد  یخرب  هک  هدش  یسررب  هدوب  فلؤم  تایح  نامز  ات  ناهفصا  رد  هک  يددعتم  راثآ  ییاهانب و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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